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Wat gaat u doen in de Maand van de Opvoeding?
Webinars en presentaties voor ouders en opvoeders in oktober

Het is bijna oktober, dat betekent een hele maand in het teken van opvoeden en opgroeien.
Het Preventie Platform Jeugd verzorgt allerlei online activiteiten waar u als ouder/opvoeder
aan mee kunt doen. Deelname is gratis! Het uitgebreide programma is te vinden op
www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding.
Wat is er zoal te doen? Een
kleine greep uit het aanbod.

Pubers en social media webinar op 28 oktober

Anja van de Laan is gedragsdeskundige en geeft in deze
video ouders en opvoeders
tips voor het maken van goede
afspraken met je kind. Vanaf 7
oktober 20.00 uur te zien op het
YouTubekanaal van Preventie
Platform Jeugd.

Gamen, social media, Netflix.
Jongeren leven in een wereld
vol digitale mogelijkheden en
kunnen zich hier makkelijk in
verliezen. Hoe ga je hier als
ouder mee om? In dit webinar
hoort u meer over de digitale
belevingswereld van uw zoon/
dochter. U krijgt handvatten hoe
u vervolgens (weer) met hem/
haar hierover in contact kunt
komen.

Communiceren met hart en
ziel - webinar op 13 oktober

Kies uit het uitgebreide
programma en geef je op

Hoe kun je meer betrokken zijn
bij uw kind(eren)? Hoe geef je
meer aandacht? Wat zijn de do’s
en don’ts? Volg deze webinar en
u krijgt handvatten van
professionals en van ouders zelf.

Op www.preventieplatform
jeugd.nl/maand-van-deopvoeding is het uitgebreide
programma van de Maand van
de Opvoeding te vinden.

Regels en afspraken met je
kind - video online op
7 oktober

Via deze website kunt u zich
aanmelden voor de verschillende online activiteiten.
Volg het Preventie Platform
Jeugd ook op Facebook om in
deze hele maand leuke,
praktische opvoedtips te krijgen.

Over het Preventie
Platform Jeugd
Het Preventie Platform Jeugd is
een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de
gemeenten Aalten, Berkelland,
Oost Gelre en Winterswijk.
Naast de Maand van de
Opvoeding organiseert het
Preventie Platform Jeugd het
hele jaar door allerlei (gratis)
trainingen en workshops rond
opvoeden en opgroeien.

Berkellandse leerlingen ruimen zwerfafval op
Wethouder Anjo Bosman bezocht donderdag 24 september
leerlingen van de Dr. Ariens Daltonschool uit Neede, IKC Op
d’n Esch uit Eibergen en OBS de Driesprong uit Ruurlo om
hen te bedanken voor hun inzet bij het opruimen van zwerfafval afgelopen week. In totaal deden 5 scholen en bijna
200 leerlingen mee, gezamenlijk ruimden zij 24 zakken
zwerfafval op! Als dank voor hun inzet overhandigde
wethouder Anjo Bosman hen de gouden grijper.
Ook SBO De Diekmaat &
Da Vinci en VSO De Triviant
deden mee
Hieronder het resultaat
per school:
• SBO Diekmaat en Da Vinci:
4 zakken
• Dr. Ariens Daltonschool:
10 zakken
• OBS De Driesprong: 1 zak
• IKC Op d’n Esch: 7 zakken
• VSO De Triviant: 2 zakken

OBS De Driesprong

Controle bij vakantiepark
in Berkelland
Camping Noordijkerveld is donderdag 24 september bezocht
door een aantal handhavers. Gemeente, politie, provincie,
inspectie SZW en Openbaar Ministerie werken in Gelderland
samen om het recreatieve en vitale karakter van vakantieparken te waarborgen. Dat doen ze onder de naam ‘Ariadne
Project’.
Het betrof een integrale controle op bewoningsvormen en
bewoners. Zo werd gekeken
wie er op het park verblijven
en of de regels worden nageleefd. Alle mensen die het park
verlieten werden gecontroleerd.
Daarnaast was er een controle
van vakantiewoningen, chalets
en stacaravans. De bedoeling
van het project is dat recreatieve parken worden gebruikt voor
recreatieve overnachtingen en
activiteiten en dat ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan.

Initiatief NederlandSchoon
De Landelijke Opschoondag is
een initiatief van NederlandSchoon. Het is een jaarlijks
terugkerende actie waarbij
bedrijven, scholen en andere
maatschappelijke organisaties
door heel Nederland zwerfafval
opruimen op een op voorhand
aangewezen locatie.

Ongewenste situaties
Het controle- en handhavingsteam van het Ariadne Project wil
Dr. Ariens Daltonschool

IKC Op d'n Esch

ongewenste situaties terugdringen, zoals woonsituaties in strijd
met het bestemmingsplan. Zo
is permanente bewoning een
bekend fenomeen op vakantieparken. Ook het huisvesten van
(buitenlandse) werknemers is
vaak in strijd met de recreatieve
bestemming. Daarnaast is het
denkbaar dat het team zicht
krijgt op mensen die zorg nodig
hebben. Ook is gecontroleerd
op nog te betalen incasso’s en
boetes.

Rustige actie
De actie is rustig verlopen. De
betrokken handhavers werken
aan een rapportage van de
bevindingen.
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Wat is duurzaamheid?

People – planet – profit
Ecologische voetafdruk
Toekomstige generaties – leefbaarheid
en bewoonbaarheid Aarde
Diversiteit en productiviteit
Toekomstbestendigheid

Laat jouw duurzame
woning zien tijdens
de Achterhoekse
Duurzame Huizenroute!

Wat is duurzaamheid?
Laat u 6 oktober inspireren door
Ad Vlems, John Arink en Alex de Meijer
Wilt u ook een meer concreet idee krijgen bij het begrip duurzaamheid? En vooral wat dit
betekent voor de keuzes die de gemeente maakt, nu en in de toekomst? Dan mag u deze avond niet missen.
De klankbordgroep duurzaamheid van de gemeenteraad heeft voor 6 oktober 3 sprekers uitgenodigd om een
boeiend verhaal te vertellen over het begrip ‘duurzaamheid’. Maar het gaat niet alleen om het inspirerende verhaal
van de sprekers. De klankbordgroep is vooral op zoek naar de kijk die inwoners, raads- en commissieleden en medewerkers van de gemeente op duurzaamheid hebben. U zult op een leuke manier daartoe worden uitgedaagd.

Dinsdag 6 oktober 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, 7271 RS Borculo
Aanmelden verplicht: griffie@gemeenteberkelland.nl
(zowel voor deelnemen bij Kerkemeijer als digitaal volgen)

Sprekers:
Ad Vlems: voorzitter Ecodorp Boekel.
“In Circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor
oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze
omgeving.”

John Arink: Eigenaar van ekoboerderij en biotel Arink in Lievelde.
“Echt Eko, dat is pas echt lekker! Achter de manier waarop we boeren, zit maar één
enkele denkwijze, nl. daar waar het mogelijk is proberen we zo veel mogelijk een
natuurlijk systeem te volgen”.

Alex de Meijer: Beleidsmedewerker en projectleider
Natuur en Milieu Gelderland.
“Wegbereider” participatieve ontwikkeling wind- en zonneparken.

Op zaterdag 7 november organiseert Agem Energieloket voor
de achtste keer de Achterhoekse Duurzame Huizenroute.
Tijdens de huizenroute kunnen geïnteresseerden een kijkje
nemen achter de voordeur van duurzame woningen, bedrijven
en andere objecten. Agem Energieloket zoekt hiervoor nog
deelnemers met duurzame panden!
De huizenroute is ieder jaar een
mooie en inspirerende manier
voor eigenaren om hun
ervaringen te delen en de
energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te laten
zien aan andere inwoners uit
de Achterhoek.
Vanwege het coronavirus ziet
de huizenroute er dit jaar iets
anders uit, zo zijn er tijdsblokken
waarop bezoekers zich kunnen
inschrijven en kunnen er maar
4 bezoekers tegelijkertijd een
pand bezoeken. Daarnaast is
het dit jaar voor het eerst ook
mogelijk om digitaal mee te

genieten van de huizenroute.
Wil jij op 7 november je deuren
openen en jouw streekgenoten
inspireren met jouw
maatregelen en ervaringen?
Schrijf je dan in op www.
achterhoekseduurzamehuizen
route.nl.
Heb je bouw- of verbouwplannen en word je zelf graag
geïnspireerd tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute?
Noteer dan 7 november a.s.
alvast in je agenda en houd de
website in de gaten.

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 8 oktober
De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
houdt op donderdag 8 oktober 2020 een online vergadering. De vergadering begint om
19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Informatie uit de werkgroepen
3. Digitale facilitering

***

4. Mededelingen
5. Uitgaande en ingekomen post
6. Vaststellen verslag
10 september

OMGEVINGSVERGUNNING

7. Rondvraag
8. Sluiting

Neede

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.

• Visschemorsdijk 12, vervangen kozijnen
(17 september 2020)
• Borculoseweg, hoek Oude Borculoseweg,
plaatsen opjager drinkwaternet
(16 september 2020)
• Borculoseweg 169 a, aanbouw stal en
weide-omheining (19 augustus 2020)
• Nieuwstraat 4, verbouwen woning
(21 september 2020)

Borculo

Rekken

• Prins Hendrikstraat 28, plaatsen kunststof kozijnen (17 september 2020)

• Den Borgweg, achter nr. 14, kappen eik
(15 september 2020)

Eibergen

Ruurlo

• Hondevoort nabij nr. 1 c, bouwen woning
(16 september 2020)
• Hupselseweg 41, plaatsen dakkapel
(17 september 2020)
• Hemstea 5, verbouwen woonhuis,
(18 september 2020)

• Tolhutterweg 11 a, plaatsen dakkapel
(17 september 2020)

Aanvragen

Gelselaar
• Diepenheimseweg 5-01, van fotostudio
naar woonbestemming (16 september
2020)
• Meester Heuvelstraat 3, vestigen
beautysalon aan huis (21 september
2020)

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

Borculo
• Snofhuttedijk 1, tijdelijk oprichten tunnelkas (beslistermijn tot 17 november 2020)

Neede
• Kronenkamp 14, rooien 27 essen en af-

Wilt u de online vergadering
volgen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk
secretaris via clientenraad@
socialedienstoostachterhoek.nl.
De agenda voor deze
vergadering kunt u inzien op de

zetten 800 m2 onderbeplanting (beslistermijn tot 5 november 2020)

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

Ruurlo
• Nieuwenhuishoekweg 1, kaprenovatie
(opgeschort tot 29 oktober 2020)

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

Beltrum
• Waterdijk 7, omzetten bedrijfswoning
naar plattelandswoning

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 oktober tot en met
14 oktober 2020 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen
met de Publiekswinkel via telefoonnummer

website van de Sociale Dienst
Oost Achterhoek en van de
Cliëntenraad, clientenraad
participatiewet.sdoa.nl.
Op deze website kunt u ook de
verzonden en ontvangen
brieven en de vastgestelde
notulen terugvinden.

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
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.

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
• Tankmaot 5, bouwen overkapping
(22 september 2020)
• Crocusstraat 10, overkappen van dakterras (23 september 2020)
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Ruurlo
• De Brille 2 a, verbouwen/uitbreiden
woning (17 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 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
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.

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).
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Geweigerde reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten
vergunning geweigerd. De datum van verzending staat achter de omschrijving.

Beltrum
• Spilmansdijk nabij nummer 13, wijzigen
gevel door dichtmetselen rol/schuifdeuren en plaatsen raam- en deuropeningen
(23 september 2020)
• Spilmansdijk nabij nummer 13, bouwen
serre ten behoeve van wijngaard
(23 september 2020)
• Spilmansdijk nabij nummer 13, bouwen
nieuwe gevel en tuinmuur ten behoeve
van wijngoed Camman (23 september
2020)
• Spilmansdijk nabij nummer 13, bouwen
toegangspoort ten behoeve van wijngoed Camman (23 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 geweigerde 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.

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

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.

Van 5 tot en met 10 oktober 2020
Hele gemeente
• Collecte door Nederlandse
Brandwondenstichting

Rekken
• Ophalen lege statiegeldflessen door
volleybalvereniging Revoc

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

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

• Kerkplein 16, starten lunchroom/
brasserie
• Morsdijk 5 a, wijzigen veebestand

Inzage

COLLECTES & ACTIES
Van 28 september tot en met
3 oktober 2020

Deze meldingen liggen ter inzage van
1 oktober tot en met 11 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.

Hele gemeente
• Collecte door de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren
• Verkoop kruidnootjes door BZC
(waterpolo/zwem)

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.

