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Al eens gedacht over pleegouderschap?
Of wat het is om steungezin te zijn?
Online in gesprek met pleegzorgaanbieders op 28 oktober

Op woensdag 28 oktober 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.

Pleegouders zijn hard 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 28 oktober
van 20.00 uur tot 21.30 uur
Deze inloopavond organiseren
we samen met pleegzorgaanbieders Entrea Lindenhout,
William Schrikker Gezinsvormen
en met InHuissteungezinnen. Dit
is een project van Yunio waarbij
overbelaste gezinnen worden
gekoppeld aan vrijwillige steungezinnen. Medewerkers van
deze organisaties vertellen u op
28 oktober graag meer over de
mogelijkheden van (tijdelijke)
pleeg- en steunzorg.

Komt u ook?
Aanmelden is nodig
• Wilt u meer informatie over
wat pleegouder zijn precies
inhoudt?
• Wilt u in gesprek met iemand
die pleegouder is en vanuit
eigen ervaring kan vertellen?
• Heeft u vragen en wilt u in
gesprek met een pleegzorgbegeleider?
• Bent u benieuwd of InHuissteungezinnen iets voor u is?
Meld u dan uiterlijk 26 oktober
aan via: aanmelden@gemeenteberkelland.nl. U ontvangt
dan een link om deel te kunnen
nemen aan deze online informatiebijeenkomst.

Taalcafé Borculo weer van start!
Subsidieregeling
Transformatiefonds
Sport 2020 is geopend

Het taalcafé in Borculo is weer van start en zoekt nieuwe taalmaatjes. Heb je graag contact
met mensen, interesse in andere culturen en lijkt het je leuk niet Nederlandstalige inwoners
te helpen bij het leren van de Nederlandse taal?
Neem dan contact op met de
coördinator van het Taalcafé, via
06-51039305. Dit mag zowel telefonisch als via WhatsApp. We
houden ons aan de coronamaatregelen en bieden daarmee een
veilige omgeving voor zowel de
taalmaatjes als de taalvragers.
Het taalcafé is op donderdagen
van 9.30 uur tot 11.00 uur en ’s
avonds van 19.00 uur tot 20.30
uur in de bibliotheek aan de
Hoflaan 5 in Borculo.

De subsidieregeling ‘Transformatiefonds sport 2020’ is op
1 oktober geopend. Sportverenigingen kunnen tussen 1
oktober en 31 december 2020 een aanvraag indienen via de
E-dienst op www.gemeenteberkelland.nl.
Het doel van het transformatiefonds is verenigingen te helpen
in de (door)ontwikkeling naar
toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties. Met deze
subsidieregeling wil de gemeente Berkelland verenigingen
stimuleren na te denken over
de toekomst en helpen bredere
samenwerkingsverbanden tot
stand te brengen.

Subsidieaanvragen via
de E-dienst
U vindt de E-dienst op
www.gemeenteberkelland.nl
onder het kopje ‘Meer’ bij de
subsidies. Klik door naar de
categorie ‘Subsidieregeling
Transformatiefonds’.

Over het taalcafé
De doelstelling van het taalcafé
is het ondersteunen van niet
Nederlandstalige inwoners van
Borculo bij het beter lezen,
schrijven en spreken van de
Nederlandse taal. Naast de
Nederlandse taal vinden we
het belangrijk om als taalcafé
met de taalvragers te werken
aan onderhouden van contacten. Om haar doelstelling te
realiseren, werkt het taalcafé
Borculo samen met het Taalhuis
Oost-Achterhoek, de Openbare
Bibliotheek Oost-Achterhoek,

de gemeente Berkelland, de
Sociale Dienst Oost-Achterhoek
en Voormekaar.

Van analfabeet tot B1 niveau
De taalmaatjes vormen samen
een team. Ieder taalmaatje
begeleidt en ondersteunt de
taalvrager individueel, gemiddeld 1 keer per week gedurende
1,5 uur. We proberen zoveel
mogelijk in te spelen op het taalniveau van de taalvrager.
Voor elke nieuwe taalvrager
geldt dat we starten met een
intakegesprek om het (taal)

niveau zo goed mogelijk te
bepalen. Op basis hiervan wordt
een advies uitgebracht aan het
taalcafé over de aanpak en de te
gebruiken materialen. Voor de
taalmaatjes bestaat daarnaast
de mogelijkheid om geheel
kosteloos een training van het
Taalhuis Oost-Achterhoek te
volgen.

1,5 meter taalcafé
Het Taalcafé werkt heel laagdrempelig, maar in verband met
het coronavirus werken we vooralsnog uitsluitend op afspraak.
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Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Binnen en buiten

Thuis

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen,
zowel binnen als buiten.

30

3

Binnen totaal maximaal
30 personen.
Buiten totaal maximaal
40 personen.
Uitzonderingen gelden voor onder
andere uitvaarten, detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en
monumenten, geldt: bezoek
op basis van een reservering
per tijdsvak.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).

Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe bezoekers.

Kom je terug uit een gebied
met een oranje reisadvies
vanwege corona, dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de
deur), een gezondheidscheck
en een vaste zitplaats zijn altijd
verplicht. Bezoekers worden
gevraagd zich te registeren.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

Werk
Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
na 22.00 uur.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

Geen publiek bij sport, zowel
amateur als professioneel.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Sluiting van sportkantines.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen
en nies in je elleboog.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Gemeenteraad vergadert
13 oktober om 19.30 uur
De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 13 oktober om 19.30 uur. Als de vergadering
vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 14 oktober 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
• Opdrachtbevestiging accountant controle 2020 en aanvullende opdracht
• Verklaring van geen bedenkingen Walemaatweg 2 Geesteren voor het bouwen van
stallen en het plaatsen van
een mestsilo
• Voorstel Meedoenarrangement
• Risicoprofiel en beleidsplan
2021-2024 en dekkingsplan
VNOG

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 hoe dit
werkt.

gendeerde onderwerpen.

Stukken op website
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.
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 1 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-gea-

TIP
VAN DE
WEEK

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.

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

Wat hoort er wel en
niet in de glasbak?
Flessenglas -> Glasbak
Flessenglas kan in de ondergrondse glascontainers. Deze vindt
u bij de verschillende supermarkten in uw woonplaats. Het glas
wordt op kleur gescheiden: wit, groen en bruin.
In de afvalapp vindt u de locaties van de glascontainers bij u in de
buurt.
Vlakglas -> kringloop of grijze container
We zien regelmatig vlakglas van (auto)ruiten, spiegels of vazen
naast de glasbak staan. Dit glas hoort niet in de glascontainer!
Vlakglas, spiegels en vazen kunt u gratis aanbieden bij kringloop
Aktief in Groenlo. Ook kunt u het tegen betaling naar particuliere
afvalbrengpunten brengen. Het mag ook in de grijze container.
Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op
www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de
gemeente Berkelland.

Welzijnsraad vergadert 14 oktober digitaal
Vanwege de aangescherpte maatregelen om het coronavirus
terug te dringen is het niet mogelijk om de vergaderingen
van de Welzijnsraad fysiek te laten plaatsvinden. Voorlopig
vergadert de Welzijnsraad digitaal. Op woensdag 14 oktober vindt de volgende digitale vergadering plaats. Er wordt
onder meer gesproken over wonen en zorg.

Melden onderwerpen
Als u een onderwerp naar voren
wilt brengen, dan kan per de
mail via: welzijnsraad.
berkelland@kpnmail.nl.

Gemeenteraad behandelt begroting op 3 november

College heeft begroting 2021
aangeboden aan gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de begroting 2021
aangeboden. De basis voor deze begroting is al gelegd bij de vaststelling van de perspectiefnota 2021 afgelopen juli. De begroting 2021 sluit met een voordeel van 990.000 euro. In deze
begroting is het plan uit de perspectiefnota verwerkt om het tekort van 9,4 miljoen euro
structureel op te lossen. In de raadsvergadering van 3 november vindt de behandeling plaats.
De begroting 2021 sluit met een
voordeel van 990.000 euro. In
2024 is het voordeel 2.045.000
euro. Dat is in lijn met de verwachting in de perspectiefnota
2021. Het ruime voordeel roept
wellicht de vraag op waarom
toch bezuinigen? De reden is dat
het college de nodige risico’s
ziet. De belangrijkste daarvan
is de herijking van het gemeentefonds. Dat geldt zowel voor
het gedeelte sociaal domein als
voor het overige deel van het
gemeentefonds. Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis
blijven een onzekere factor. In
deze begroting is op sommige
onderdelen al wel rekening
gehouden met hogere kosten,
bijvoorbeeld voor de organisatie
van de Tweede Kamerverkie-

zingen, maar veel is nog niet
nauwkeurig te begroten. Met dit
positieve saldo van de begroting
wordt geanticipeerd op deze
tegenvallers. Het college maakt
zich wel zorgen of de voorgenomen maatregelen in 2024
voldoende zullen zijn. Zij blijft
de ontwikkelingen volgen en
zal met aanvullende voorstellen
komen als dit nodig blijkt.
In dit licht bezien is ook de
verhoging van de OZB een
bewuste keuze. En is de overtuiging dat de verhoogde
opbrengst nodig is in 2024.
Daarbij wordt gekozen voor
de weg van de geleidelijkheid.
Het nu niet doorvoeren van
de OZB-verhoging betekent
dat op een later moment een

grotere stap moet worden
gemaakt.

Begroting in speciale webapp
De begroting is voor iedereen
makkelijk in te zien via een
speciale webapp. De app is te
vinden via https://berkelland.
begrotingsapp.nl of door te
klikken op de button ‘Financiële
stukken’ op www.gemeenteberkelland.nl. Hoe werkt de
webapp? Op een eenvoudige
en papierloze manier kunnen
de korte begrotingsteksten per
programma worden geraadpleegd. Met daarbij foto’s en
de mogelijkheid door te klikken
naar achterliggende beleidsstukken. Er is onder de knop
‘Meer’ ook een printversie te
raadplegen.

We zorgen ervoor dat uw mail
binnen enkele dagen bij de
leden van de Welzijnsraad
onder ogen komt en eventueel
in de vergadering wordt
besproken.

Wat doet de Welzijnsraad?
Bent u nieuwsgierig naar wat de
Welzijnsraad de afgelopen tijd
heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl of stuur
een e-mail naar welzijnsraad.
berkelland@kpnmail.nl.
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Vrijwilligers in het zonnetje, de vrijwilligers
van de Dahliatuin in Rekken
Wethouder Marijke van Haaren bracht 18 september een bezoek aan De Dahliatuin in Rekken.
De Dahliatuin is een initiatief van een groep vrijwilligers die elke 2 jaar een tuin vol dahlia’s
aanlegt. Een echte bezienswaardigheid voor iedereen die van bloemen houdt!
Het ziet er prachtig uit!
“Ik ben heel blij dat wij de tip
kregen om eens deze vrijwilligersgroep in het zonnetje te zetten. Want als je hier rondloopt,
word je toch direct vrolijk!”
aldus Marijke. In 2010 heeft
deze groep het initiatief genomen voor het aanplanten van de
Dahliatuin. Voorzitter Henk Bos
vertelt vol passie over de tuin en
de verschillende dahlia’s: “We
zijn met 13 vrijwilligers. Dit jaar
hebben we 220 soorten dahlia’s geplant. Het is mooi werk,
maar je bent er met elkaar ook
echt wel druk mee. Je begint
natuurlijk met het planten van
de knollen. Daarna komt het
echte werk. Gaas en palen plaatsen, schoffelen, water geven,

plukken en nog veel meer.” Het
eindresultaat mag er meer dan
wezen. Een prachtige tuin met
stralende Dahliabloemen. Henk:
“De bezoekers van de tuin geven
ons veel complimenten dat
streelt ons enorm.”

Nieuwe vrijwilligers en
druppelsysteem
Het team vrijwilligers bestaat uit
een aantal mensen op leeftijd.
“Ze willen nog graag lang meehelpen, maar een keer houdt

het op”, zegt Henk. Wie zin
heeft om aan te sluiten bij deze
gezellige groep mensen die wel
van een lolletje houdt is heel erg
welkom. Bij de uitgang van de
tuin staat een pot voor een vrije
gift. Met de opbrengst daarvan hopen de vrijwilligers voor
de volgende editie een druppelsysteem te kunnen kopen
zodat het water geven een stuk
eenvoudiger wordt. Op naar een
tweede editie van de Dahliatuin
in Rekken.

Vrijwilligers Dahliatuin Rekken en Wethouder Marijke van Haaren

Iemand opgeven voor een verrassingsbezoek?

Van een buurvrouw die veel voor u klaar staat of actief is met het oprapen van zwerfafval tot de penningmeester van de bridgeclub: we
kennen allemaal wel iemand die zich inzet voor de samenleving. Elke maand zet Voormekaar maar al te graag een inwoner in het zonnetje die goed doet voor de ander, de organisatie, de club of de vereniging. Kent u ook iemand die het verdient om eens verrast te worden? Geef haar of hem op bij Voormekaar Berkelland via: vrijwilligerspunt@voormekaar.net. Wie weet staan we binnenkort aan de deur!

Vrijwilliger in het zonnetje: Henkie Nijhoff
De finales van het clubkampioenschap dubbel vormden zaterdagavond 26 september het decor voor een verrassingsbezoek aan TC de Koem in Geesteren. Al 40 jaar bestaat deze actieve
tennisclub en al 40 jaar is er 1 man die dag en nacht op en rond de banen te vinden is: Henkie
Nijhoff. Hoogste tijd dus om deze vrijwilliger van het eerste uur in het zonnetje te zetten.
Wethouder Anjo Bosman: “TC de Koem kan niet zonder Henkie en Henkie kan niet zonder TC
de Koem!”
Henkie Nijhoff is druk in de weer
en heeft geen idee wat er staat
te gebeuren als wethouder Anjo
Bosman op de stoep van de tennisclub staat en plots het woord
neemt. “Er zijn vrijwilligers in
allerlei soorten en maten. Stuk
voor stuk zijn zij belangrijk voor
een vereniging. Je hebt ook

vrijwilligers in de overtreffende trap, die dag en nacht klaar
staan. Dat is Henkie Nijhoff voor
TC de Koem. Het lijkt bijna alsof
zijn bed op de gravelbaan staat,
zoveel is Henkie hier te vinden
en zoveel doet hij voor deze
tennisclub. Het is een man met
het hart op de juiste plek die
het verdient om in het zonnetje
te worden gezet!” Een groot
applaus van alle aanwezige

sporters op en naast de tennisbanen volgt. Voorzitter Peter
Kwant: “Henkie is Henkie. Op
zijn markante en eigen manier
betekent hij zoveel voor onze
club. Henkie: je bent goud!”
Henkie Nijhoff ondergaat alle
lof, maar moet na deze mooie
woorden toch ‘echt snel verder
in het clubgebouw’: “er is hier
namelijk nog genoeg te doen
vanavond.”

Steungezinnen in Berkelland gezocht
Help een ander gezin: kleine moeite, groot plezier

Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio steungezinnen in Berkelland.
Deze steungezinnen zijn er om andere gezinnen die dat even nodig hebben, te ondersteunen.
Al met een klein beetje aandacht help je zo een gezin weer verder! Op dit moment is er vooral vraag naar steungezinnen uit Eibergen die (tijdelijk) een ander gezin willen helpen.
Werk, financiën, kinderen,
familieperikelen... Veel ouders
hebben wel eens moeite om alle
ballen hoog te houden. Dan is
het een prettig idee om terug
te kunnen vallen op een ander
gezin dat even kan bijspringen
bij de alledaagse dingen. Het
vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen van Yunio is bedoeld
om gezinnen die dat tijdelijk
even nodig hebben, een steuntje in de rug te geven.

Geen hulpverlening,
maar ondersteuning
De ondersteuning door een
steungezin is geen hulpverlening. Een steungezin biedt ook
geen nachtopvang, zoals een
pleeggezin. Eigenlijk gaat het
om de gewone dingen, denk
bijvoorbeeld aan een kopje thee
na school of samen knutselen.
De kinderen draaien even mee
in het steungezin en kunnen zich
zo positief blijven ontwikkelen.
Uitgangspunt is maatwerk: wat
heeft het gezin nodig en wat
kan het steungezin bieden?

Steungezin: hoe werkt het?
Steungezin word je door een
dag of dagdeel per week of per
maand een kind op te vangen.
Het kind krijgt bij jullie rust,
veiligheid en gezelligheid. Zo

Avondje weg?

Licht aan en deur op slot!

lang als het nodig is of jij het
wenst. De ouders blijven altijd
verantwoordelijk voor het kind.
Een pedagogische achtergrond
is niet nodig, Yunio zoekt mensen die ervaring hebben met
kinderen én graag in een kind
investeren.

Meer informatie en
aanmelden
Het vrijwilligersproject Inhuis
Steungezinnen wordt gecoördineerd door Yunio. Zij zorgen
voor een passende match waarbij vrijwilligheid en continuïteit
belangrijke uitgangspunten zijn.
Wilt u meer informatie of uw
gezin al aanmelden als steungezin, dan kunt u contact opnemen
met coördinator Madelon Misasa: 06-1012 3745 of coördinator
Dorien Luesink: 06-5713 7425
Een e-mail sturen kan ook:
inhuissteungezinnen@yunio.nl
of kijk op www.yunio.nl.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een
lamp aan
• zorg voor goede sloten
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Wil jij het maatje worden van nieuwe Berkellandse inwoners?
Het gemeentelijke team vluchtelingen zoekt regelmatig nieuwe vrijwilligers in Borculo
die als goede buur in contact willen komen met nieuwe Berkellanders. Een voorbeeld is
onderstaand gezin uit Eritrea.
Hoe zag jullie leven in
Eritrea eruit?

Sinds wanneer wonen jullie
in Borculo?

Wat zou je graag met het
maatje willen doen?

"We zijn niet naar school geweest in Eritrea, onze kinderen
wel. Wij waren boer en leefden
van het land. Onze boerderij
zag er heel anders uit dan de
boerderijen in Berkelland. We
gebruikten ploegen voor het
land en de dieren verzorgden
we buiten. We hadden koeien,
stieren, geiten, schapen, kippen
en een kameel voor de melk en
het zware sjouwwerk. Meharena
heeft 8 jaar in Saoedi-Arabië
gewoond en gewerkt als
chauffeur. Hadas bleef in die
tijd in Eritrea."

"Onze dochter Fithawit is in
2015 in Borculo gekomen. Ze is
op haar 15e gevlucht uit Eritrea
en in Nederland terecht gekomen. Sinds eind juni zijn we allemaal hier gaan wonen, net op
tijd voor de diploma-uitreiking
van Fithawit."

"Het is fijn om met iemand
Nederlands te kunnen oefenen,
te wandelen of ergens naartoe
te gaan, zodat we Borculo beter
leren kennen. Vooral voor de
kinderen is het leuk om meer
leeftijdsgenootjes te leren
kennen."

Wat zouden jullie graag
willen in Nederland? Wat is
jullie droom?

Heeft u interesse om als maatje
aan de slag te gaan? Neem
dan contact op met Marieke
Heusinkveld, contactpersoon
vluchtelingen via 0545-250 595
of via m.heusinkveld@
gemeenteberkelland.nl.

"We willen goed Nederlands
leren, werk vinden en vooral
dat onze kinderen hier gelukkig
zijn."

De gemeente Berkelland investeert in zorg en zet daarmee
de inwoner voorop
Door te investeren in zorg die lichter, adequater en dichterbij inwoners is georganiseerd, wil de gemeente Berkelland écht
doen wat nodig is. De gemeente verwacht door deze kwaliteitsimpuls en andere manier van werken op termijn een sluitende
meerjarenbegroting te hebben voor het sociaal domein. Dit sluit ook aan bij de wens van de gemeenteraad om binnen het
beschikbare budget zorg en ondersteuning te kunnen bieden.
Als gemeente willen we zorg
bieden aan inwoners die dat
nodig hebben. We stellen daarbij een betekenisvol leven van
mensen centraal. De afgelopen
jaren zijn vanuit het beleidskader Samen Denken Samen
Doen al verschillende acties en
maatregelen genomen. Ook
voor de komende jaren blijft de
gemeente kijken of,- en hoe- de
zorg binnen de Wmo en Jeugdwet anders, beter en tegelijk
efficiënter georganiseerd kan
worden.
Wethouder Marijke van Haaren:
“De nadruk ligt steeds weer op
wat de inwoner nog wel kan en
blijvend verder helpt. Een inwoner is geen nummer, we kijken
samen naar de persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden.
Zo kunnen we dat doen wat echt
nodig en van blijvende meerwaarde is. Daarnaast zetten we
veel meer in op het voorkomen
van zorg of zwaardere problemen. Deze manier van werken
en denken helpt onze inwoners
blijvend vooruit.”

Hoe zet Berkelland de
inwoner voorop door zorg
anders, beter en efficiënter
te organiseren?
Een aantal voorbeelden
dat het anders kan:
Kijken naar wat nog wel
kan: dagbesteding met
ontwikkelmogelijkheden
Inwoners die door een geestelijke beperking niet kunnen werken, krijgen op dit moment via
de Wmo dagbesteding aangeboden. Binnen deze groep zien we
mensen met ontwikkelmogelijkheden. Wij denken daarom dat
zij ook heel erg op hun plek zijn
bij andere vormen van dagbesteding, zoals bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk. Op die manier kunnen
zij hun talenten verder ontwikkelen en leggen we veel meer
de nadruk op wat iemand nog
wel kan. Om dit te onderzoeken,
starten we een 1-jarige pilot met
Werkbaan Oost, een organisatie die veel ervaring heeft met
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Op zondag 11 oktober
wappert de Regenboogvlag
bij het gemeentehuis
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 LHBTI’s. De afkorting
LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Laagdrempelig en dichtbij
huis: multifunctionele
ontmoetingsplekken
Een grote groep inwoners uit
Berkelland maakt gebruik van
dagbesteding. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding,
afhankelijk van de zorgvragen
die er zijn.
Inwoners die met lichte zorgvragen aankloppen bij Voormekaar
kunnen vanaf 2021 naar een
lokale, multifunctionele ontmoetingsplek verwezen worden. Deze ontmoetingsplekken
worden met ondersteuning van
een professional gerund door
vrijwilligers. Maar het is ook
een plek waar inwoners zonder
verwijzing van harte welkom
zijn. Afhankelijk van de vraag
is er een passend en veelzijdig
activiteitenaanbod.

Zorg die er toe doet:
toetsen van langdurige
zorgtrajecten bij Jeugdhulp
en voortzetting POH Jeugd
Een huisarts of medisch specialist kan een kind direct doorverwijzen naar Jeugdhulp.

We zien in de praktijk dat er
vaak geen resultaatafspraken
worden gemaakt of wordt
gekeken naar het netwerk om
het kind/jongere heen. Als
Jeugdhulp via Voormekaar
wordt ingezet, gebeurt dit wel.
Om te voorkomen dat kinderen
onnodig lang specialistische
zorg of ondersteuning krijgen,
gaat Voormekaar de langdurige
jeugdhulpaanvragen die binnen
komen, voortaan op voorhand
toetsen. Dit betekent dat er
gekeken wordt welk traject de
zorgaanbieder wilt volgen met
welk gewenst resultaat.
Daarnaast blijven de Praktijkondersteuners (POH) Jeugd
voorlopig verbonden aan de
huisartspraktijken in Borculo,
Eibergen en Ruurlo. De praktijkondersteuner heeft expertise
op het gebied van jeugdproblematiek en een brede blik
op de omgeving van het kind.
Door deze samenwerking wordt
jeugdproblematiek eerder en
sneller gesignaleerd en ontvangen kinderen en jongeren de
hulp die hen verder helpt.

Andere benadering van zorg:
actieve casusregie door
Voormekaar
De medewerkers van Voormekaar spelen een heel belangrijke
rol bij het verder brengen van
die andere benadering van
hulp- en ondersteuningsvragen.
Zij kunnen inwoners laten zien
dat er andere of zelfs betere
oplossingen zijn voor een hulpof ondersteuningsvraag, dichtbij
huis. Oplossingen die (misschien) niet altijd voor de hand
liggen.. In sommige gevallen
voeren medewerkers van Voormekaar zelf lichte hulpverlening
om inzet van duurder maatwerk
te voorkomen. Hiermee kunnen
ze bovendien sneller inspelen op
de zorg die (in dat geval) nodig
en helpend is. Als medische zorg
of ondersteuning nodig is, houdt
Voormekaar een stevige vinger
aan de pols of de afgesproken
resultaten worden behaald.
Leidt de afgesproken zorg niet
tot de gewenste resultaten, dan
wordt de inzet heroverwogen of
beëindigd.
De commissie Bestuur en Sociaal
bespreekt de sturingsmaatregelen binnenkort.

BerkelBericht
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Online inwonersbijeenkomst 14 oktober van 19.30 tot 21.00
uur over Wind- en zonne-energie in de Achterhoek
Op woensdagavond 14 oktober vindt er een online inwonersbijeenkomst plaats over wind- en zonne-energie in de Achterhoek. Diverse sprekers vertellen over de energietransitie
en het opwekken van duurzame energie. U kunt deze bijeenkomst online bijwonen, (anoniem) uw mening geven en vragen stellen. Kijk mee, praat mee, denk mee! Uw mening telt!
Meer info: www.res-achterhoek.nl/inwoners.
Steeds meer opwek van
duurzame energie, ook in de
Achterhoek
De aarde warmt op door de
uitstoot van CO2. Door deze
klimaatverandering krijgen we
steeds meer te maken met wateroverlast en droogte. Overal
ter wereld worden afspraken
gemaakt om klimaatverandering
te stoppen. Ook in Nederland.
In 2019 is een Klimaatakkoord
opgesteld. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de energietransitie. Dit is de omschakeling
van fossiele brandstoffen (olie,
aardgas, steenkolen) naar duurzame energie, zoals zonne- en
windenergie.

Gezamenlijke aanpak van de
energietransitie
In de Achterhoek werken de
gemeenten samen met de pro-

***

vincie Gelderland, Waterschap
Rijn en IJssel en netbeheerder
Liander hard aan de energietransitie. Zij stellen hiervoor
een gezamenlijk plan op: de
Regionale Energiestrategie
(RES) Achterhoek. Hierin
worden de doelstellingen en
strategie voor het opwekken
van duurzame energie bepaald.

Wat vindt u als inwoner
belangrijk?
Het motto van de RES Achterhoek is: samen d’ran! Ook uw
mening telt: wat vindt u als
inwoner belangrijk? En waar
moet rekening mee gehouden
worden? Tijdens de online
bijeenkomst op 14 oktober a.s.
hoort u meer over de energietransitie, het opwekken van
duurzame energie en over de
Regionale Energie Strategie

OMGEVINGSVERGUNNING

Achterhoek. Ook is er ruimte
voor discussie, kunt u (anoniem)
uw mening geven en vragen
stellen.

• Barchemseweg 86, legaliseren groepsaccommodatie (29 september 2020)
• Mauritslaan 1, plaatsen berging met
schutting (29 september 2020)

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.

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

Borculo

Beltrum

• Geesterse Binnenweg 34, uitbreiden
woning (24 september 2020)
• Zijlandstraat 3, tijdelijk plaatsen caravan
voor verbouwing (25 september 2020)
Schollenkamp 12, plaatsen overkapping
(26 september 2020)
• Snofhuttedijk 1, kappen twee fruitbomen
(29 september 2020)

• Poeldersdijk 22, milieuneutraal veranderen bedrijf (beslistermijn tot 12 november 2020)

Eibergen
• Blenkenkamp 4, uitbreiden woning
(24 september 2020)
• Huenderstraat 48, plaatsen tuinhuis/
overkapping (28 september 2020)

Neede
• Bliksteeg 1, kappen diverse bomen
(27 september 2020)
• Nieuwstraat 33, aanleggen inrit
(28 september 2020)

Rekken
• Hakertweg 1 a, verbouwen kapschuur (28
september 2020)
• Loovelderweg 2, herbouwen schuur (28
september 2020)

Ruurlo
• Groenloseweg 56, kappen 3 populieren
(23 september 2020)
• Formerhoekweg 7, knotten 3 wilgen
(23 september 2020)
• Brinklaan 70, wijziging op bestaande
vergunning (21 september 2020)
• Vordenseweg 7, bouwen bijgebouw,
aanleggen zwembad, aanleggen inrit
(28 september 2020)
• Wildpad 3, aanleggen inrit (28 september
2020)

Gelselaar
• Laarbergweg 8, oprichten tweede bedrijfswoning (beslistermijn tot 1 december 2020)

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben het volgende plan ontvangen
voor omgevingsvergunningen die afwijken
van het bestemmingsplan.

Neede
• Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met woonfunctie.

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 8 oktober tot en met
21 oktober 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.
U kunt het plan ook inzien op
www.gemeenteberkelland.nl onder
‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie
Binnen de genoemde termijn kan iedereen
zijn mening geven over de aanvraag. Dit
heet het indienen van inspraakreacties. U
kunt schriftelijk inspraakreacties indienen

Kijk mee, praat mee,
denk mee!
Ga naar www.res-achterhoek.nl/
inwoners en meld u aan voor de
livestream of om aanwezig te
zijn bij de inwonersbijeenkomst
die live uitgezonden wordt van-

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

uit de Gruitpoort in Doetinchem.
Vanwege de aangescherpte
corona-maatregelen is het
aantal plaatsen hiervoor
beperkt.
info@resachterhoek.nl
www.res-achterhoek.nl

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

Beltrum
• Huiskesdijk 3, kappen 5 zomereiken
(24 september 2020)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

Rietmolen
• Munsterjansdijk 6, vernieuwen en vergroten van voorhuis

Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen
ter inzage van 8 oktober tot en met
18 november 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. U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

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.

Berkelland
• diverse locaties, rooien 4 bomen
(25 september 2020)

Borculo
• Koppeldijk 31, oprichten overkapping en
fietsenberging (28 september 2020)

Haarlo
• Waterhoekdijk 6, plaatsen zonnepanelen
in tuin (30 september 2020)

Neede
• Polhaarweg 5 a, bouwen schuilstal
(1 oktober 2020)

Ruurlo
• Enkeerdlaan 27, bouwen vrijstaande
woning (24 september 2020)
• Houtwal 7, verbouwen en restaureren
boerderij (30 september 2020)
• Constantijnlaan 11, verplaatsen inrit
(30 september 2020)

Inzage
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.

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 voorwaar-

BerkelBericht
den vindt u op onze website https://
www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/
Overlast_klachten_en_bezwaar.

Beltrum

Voorlopige voorziening

Borculo

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.

• Prins Willem V straat 5, verwijderen asbesthoudende materialen (14 september
2020)

• Bruggertweg 7, verwijderen asbest
schuur (15 september 2020)

Neede
• Kalanderstraat 15, verwijderen asbesthoudende materialen (14 september
2020)
• Bergstraat 10, verwijderen asbest
(15 september 2020)

• Schoolstraat 11, slopen noodlokalen (16
september 2020)
• Batsdijk 31, verwijderen asbest schuren
(14 september 2020)
• Barchemseweg 77, slopen gedeelte
schuur en verwijderen asbest (16 september 2020)

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

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van
9 oktober tot en met 19 november 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

COLLECTES & ACTIES
Van 5 tot en met 10 oktober 2020
Hele gemeente
• Collecte door de Nederlandse Brandwondenstichting

Van 12 tot en met 17 oktober 2020
• Eieractie door voetbalvereniging DEO op
16 en 17 oktober

Neede
• Speculaasactie door muziekvereniging
Concordia

EVENEMENTEN
Verleende
evenementenvergunningen

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.

Bezwaar

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.

Beltrum
• Ruurloseweg 204 a, plaatsen nieuwe
mestsilo

Deze melding ligt ter inzage van 8 oktober
tot en met 18 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt
u een melding inzien, dan kunt u contact
opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.
Tegen bovenstaande meldingen op grond
van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

RUIMTELIJKE ORDENING

Borculo

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.

Sloopmeldingen

Ingekomen meldingen artikel 8.40
Wet milieubeheer

Inzage

• Giffelerweg 1, verbreden ligboxenstal,
realiseren hygiënesluis en wijzigen huisvestingssysteem

Deze vergunning ligt ter inzage van 8
oktober tot en met 19 november 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.

MILIEU

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende melding ontvangen.

Neede

Inzage

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.

Ruurlo

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor het volgende project
vergunning verleend.
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Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor het volgende evenement
vergunning verleend. De datum van verzending staat achter de omschrijving.

Vaststelling wijziging bestemmingsplan Batsdijk 20 in Ruurlo
Voor het perceel Batsdijk 20 in Ruurlo geldt
het bestemmingsplan “Buitengebied 1995”
(Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat
het perceel mag worden gebruikt voor het
agrarisch bedrijf. Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van de eigenaar
besloten om toe te staan dat het perceel
mag worden gebruikt voor de woonfunctie
en dat het pand Batsdijk 20 mag worden
gesplitst in twee woningen. Hiervoor hebben zij op 29 september 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging
2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)” vastgesteld.

Inzage
Het besluit met de bijlagen, waaronder het
bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)”, ligt van
8 oktober tot en met 18 november 2020 ter
inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat
1 in Borculo. Wilt u het dossier op het
gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor
een afspraak maken via telefoonnummer
0545 - 250 250.
Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde wijzigingsplan met de bijlagen kunt
u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U
kunt het vastgestelde wijzigingsplan en
de bijlagen ook bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.18590000WPBGB20200008.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde wijzigingsplan
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
tegen het ontwerpwijzigingsplan en voor
belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan “Buitengebied
1995, wijziging 2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)” treedt in werking op 19 november
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.

Overeenkomst
Voor dit bestemmingsplan is geen
exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de
eigenaar van het perceel een overeenkomst
gesloten over het verhalen van eventueel
uit te keren tegemoetkomingen in schade
(vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst
is gesloten voordat het wijzigingsplan werd
vastgesteld. Het is daarom een anterieure
overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24,
eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ook ter inzage. Tegen deze overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan
geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Neede
• Vlearmoesplein, halloweentocht op
30 oktober 2020 (30 september 2020)

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

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.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient blijft het
besluit geldig. Wilt u dat de vergunning

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
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
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06-14975600
info@gemeenteberkelland.nl
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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.

