BerkelBericht
Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
Sinds maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij
het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan
wel belangrijker dan ooit.
Stap voor stap
Komende maanden mag er
meer.
• 1,5 meter afstand houden
blijft gelden.
Worden er weer veel mensen
ziek? Dan gaan de stappen
hieronder later in.

11 mei: stap 1
• Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan
open. Maar kinderen gaan nog
niet elke dag naar de basisschool.
• Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken.
Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een
afspraak maken.

• Buiten sporten mag. Maar u
moet wel 1,5 meter afstand
houden.
• Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2
• In de bus, tram, metro en trein
is een mondkapje verplicht.
Reis alleen met de bus, tram,
metro en trein als u echt
moet.
• Voortgezet onderwijs gaat
open.
• Terrassen mogen weer open.
• Restaurants en cafés gaan
open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst
reserveren.
• Bioscopen gaan open voor
maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een
kaartje kopen.
• Theaters en concertzalen gaan
open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst
een kaartje kopen.
• Musea gaan open. Bezoekers
moeten van tevoren een
kaartje kopen.

1 juli: stap 3
• De campings gaan weer open.
Ook de douches en toiletten
zijn dan weer open.
• Bioscopen, restaurants, cafés,
theaters en concertzalen gaan
open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4
• De sportscholen gaan weer
open.
• Binnen sporten en contactsport mag weer.
• Sportwedstrijden mogen
weer, ook het betaald voetbal.
Maar er mag geen publiek
komen kijken.

Niet vergeten:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het
druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met
zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan
thuis!
• Heeft u koorts of bent u
benauwd? Dan moeten alle
huisgenoten thuis blijven.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Ook nu: het houdt niet op, totdat je iets doet
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Alle actuele informatie over het coronavirus
is te vinden op www.rivm.nl
of www.rijksoverheid.nl/corona.
Wat dit betekent voor Berkelland leest u op
www.gemeenteberkelland.nl > Coronavirus.

Corona.steffie.nl
Op deze website legt uitleghulp Steffie
moeilijke informatie over het coronavirus
op een eenvoudige manier uit.

Voormekaar is elke werkdag telefonisch bereikbaar
voor al uw vragen over hulp of ondersteuning.
Ook als uw (Wmo)indicatie binnenkort afloopt,
kunt u gewoon contact opnemen.
Bel naar Voormekaar op werkdagen
via: 0545-250 300.

Gemeentehuis gesloten
op Hemelvaartsdag en
de dag erna
Het gemeentehuis is op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en de dag erna, vrijdag 22 mei gesloten. Op deze
dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In
geval van nood kunt u via het centrale nummer 0545-250
250 de storingsdiensten bereiken. Maandag 25 mei zijn we
er weer voor u.

Vragen in coronatijd?
Vind het op
Berkellandwijzer.nl

In deze tijd werken en leven we meer thuis, zijn er minder sociale contacten, minder afleiding
en kan er onzekerheid zijn over bijvoorbeeld werk en inkomen. Dat kan betekenen dat de
spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot.
Nu we elkaar minder treffen
op verjaardagsfeestjes, school
of de sportclub, blijft huiselijk
geweld vaker verborgen. In deze
uitzonderlijke tijd is het daarom extra belangrijk dat we iets
doen.

Een kleine stap kan al een groot
verschil maken. Zowel voor mensen die zelf te maken hebben
met huiselijk geweld als voor
mensen in hun omgeving.
Op Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl vindt u concrete tips en

Codewoord ‘masker 19’
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk
geweld bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld.
Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet
de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk
geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd.

adviezen wat u kunt doen bij
kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling.
Bent u slachtoffer van huiselijk
geweld of heeft u vermoedens
van huiselijk geweld in uw
omgeving? Praat erover of vraag
advies. In alle gevallen kunt u
via 0800-2000 terecht bij Veilig
Thuis. Veilig Thuis is het Adviesen Meldpunt Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling en is er
voor iedereen, die hulp nodig
heeft. Direct gevaar?
Bel dan 112.

Heeft u al een kijkje genomen op Berkellandwijzer.nl?
Dit is de online, sociale wegwijzer van Berkelland. Daar
vindt u nu ook een speciale pagina met tips, alternatieven
en initiatieven in coronatijd. Om elkaar te helpen, online
te kunnen bewegen of vanuit huis contact te onderhouden.
U vindt er handige telefoonnummers voor als u vragen heeft,
zich zorgen maakt of op zoek bent naar een luisterend oor.
We hebben websites verzameld met doe- en beweegtips voor
thuis en online luisterboeken (in dialect). Ook zijn er tips en is
informatie te vinden over opgroeien en opvoeden, dat in deze
tijd wel eens een uitdaging kan zijn.

Overzicht op Berkellandwijzer.nl
U vindt veel sociale initiatieven en alternatieven op Berkellandwijzer.nl. En de website passen we steeds weer aan, zodat deze
zo actueel mogelijk is. Mist u informatie? Laat het ons weten,
dan vullen wij het overzicht aan. Stuur een e-mail naar
berkellandwijzer@gemeenteberkelland.nl.
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6 mei 2020

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september:

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Terrassen
Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Samen stil op 4 mei
Twee minuten stilte. Twee minuten, waarin we denken aan al
die mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Geliefde
familie of buren. Bekende gezichten uit het dorp, die je na de
oorlog nooit terug zag. Vriendjes of vriendinnetjes die voor
altijd verdwenen.
Twee minuten stilte waarin we
ons proberen voor te stellen hoe
de angst en de onzekerheid in
de samenleving te voelen was in
de oorlogsjaren. De angst dat je
familie en de mensen die bij je
zijn ondergedoken het niet zullen overleven. De onzekerheid
of er wel genoeg eten is voor
iedereen. Onzekerheid hoe lang
de oorlog nog duurt. Over hoe je
toekomst eruitziet.
Twee minuten stilte waarin
we ons meer dan ooit kunnen
voorstellen wat de waarde van
vrijheid is. Waarin het oorlogsverhaal dat verteld wordt ineens
nog meer tot leven komt. Waarin we voelen hoe waardevol het
is om niet over vrijheid te hoeven nadenken.

In de gemeente Berkelland hebben we op 4 mei de slachtoffers
en gevallenen van onder andere
de Tweede Wereldoorlog vanuit
huis herdacht. Anders dan we
ons hadden voorgesteld, maar
met meer onderlinge
verbondenheid dan ooit.
Het college legde een krans bij
de herdenkingsmonumenten
in Neede, Eibergen, Borculo,
Beltrum en Ruurlo. Samen
voelden we hoe belangrijk
75 jaar vrijheid is. Samen stil,
samen sterk.

Uitkomsten Koopstromenonderzoek
Berkelland 2019 bekend

Een blijvende herinnering:
modellen gezocht
Zorgt u voor een naaste en wilt u (na corona) aan iedereen in de gemeente Berkelland laten
zien hoe een dag uit uw leven eruit ziet? Fotograaf Anja Onstenk loopt graag een dag met
u (en uw ouder, kind, broer of zus) mee. Zij maakt prachtige foto’s van de gewone dagelijkse
momenten.
Met deze mooie foto’s en
uw verhaal willen wij andere
inwoners van de gemeente
Berkelland een kijkje geven in
het dagelijks leven van een mantelzorger. Ze worden gebruikt
voor een fototentoonstelling die
straks op verschillende plekken

in de gemeente te zien zal zijn.
Natuurlijk krijgt u de foto’s ook
als blijvende herinnering!
Er kunnen 8 fotoreportages
gemaakt worden.
Wilt u meedoen of heeft u
nog vragen, neem dan contact

op met Anita Delsing van de
gemeente Berkelland. E-mail: A.
Delsing@gemeenteberkelland.
nl of telefoonnummer 0545-250
323.

De gemeente Berkelland heeft samen met 52 andere gemeenten uit Oost-Nederland deelgenomen aan het koopstromenonderzoek (KSO) 2019. Het koopstromenonderzoek
is eind 2019 uitgevoerd en biedt informatie over het functioneren en het verzorgingsbereik van de detailhandel.
Het koopstromenonderzoek heeft zich in Berkelland gericht op de
4 grote kernen Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo, de centra in
deze kernen en 2 aangewezen gebieden met aankooplocaties in
Eibergen (De Kiefte) en Borculo (Spoorstraat). Daarnaast is er een
overzicht van de gemeente Berkelland als geheel.
De informatie kan gebruikt worden door de gemeente maar ook
door de ondernemers(verenigingen) in de kernen. Er is inzicht in
de bestedingen, werkgelegenheid, vrijetijdsbesteding (horeca e.d.)
en ook de waardering van verschillende aspecten.

Inwoners en bezoekers waarderen aankooplocaties met een 7,8
Gemiddeld waarderen bezoekers (inwoners en overige bezoekers)
van Berkelland de aankooplocaties in de gemeente met een 7,8.
Het aspect 'Bereikbaarheid per fiets' wordt het hoogst gewaardeerd (8,5). De aanwezigheid van groen (6,3) en faciliteiten zoals
wc en bankjes (6,4) worden het laagst gewaardeerd. Deze uitkomsten zijn in grote lijnen ook terug te vinden in de waardering per
kern.
De koopkrachtbinding, voor de dagelijkse artikelen, in Berkelland is relatief hoog (90%), zeker in vergelijking met soortgelijke
gemeenten in de oost-Achterhoek. De niet-dagelijkse artikelen
daarentegen scoren op koopkrachtbinding een stuk lager (40%).
De onderzoeksgegevens zijn samengevat in factsheets per gebied.
Deze samenvatting is te lezen op www.gemeenteberkelland.nl >
Koopstromenonderzoek.
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Kringloop Bohero in Borculo
opent vanaf 18 mei de deuren
Vanaf 18 mei kunnen er weer
overtollige spullen en huisraad gebracht worden naar
Kringloopbedrijf Bohero in
Borculo. De kringloopwinkel
gaat een week later op 26
mei open. Het ophalen start
op 2 juni.
Maatregelen getroffen
Bohero wil de vrijwilligers zo
goed mogelijk beschermen en
vraagt aan de inwoners van
Berkelland daarvoor begrip te

hebben. Om de verwachte toestroom van inwoners in goede
banen te leiden zijn de volgende
protocollen en aanwijzingen
opgesteld.

2 aanrijroutes
Bij de poort staat een medewerker van Bohero die een aanwijzing geeft over de te volgen
route A of B.

Route A: afgifte van kleine spullen, zoals dozen en goederen die
in een auto passen. De mensen
blijven in de auto en de spullen
worden er uitgehaald door de
medewerkers van Bohero.

Route B: Grotere spullen in
aanhangers en busjes.
De mensen helpen op aanwijzing van de medewerkers van
Bohero mee om alles goed en
snel uit te laden.
Op laten halen goederen
start op 2 juni
Het laten ophalen van overtollige spullen en huisraad start
vanaf 2 juni. Wij raden u aan de
website van Kringloopbedrijf
Bohero in de gaten te houden
www.bohero.nl.

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

Mondkapjes en
plastic handschoenen
in de grijze container!
Sorteerbedrijven zien de laatste tijd tussen het PMD (plastic,
metaal en drankenkartons) steeds vaker medisch afval, zoals
handschoenen van plastic of rubber, incontinentiemateriaal
en mondkapjes.
Medisch afval mag nooit bij het PMD, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat.
Ook corona-gerelateerd afval dat bijna volledig uit papier
bestaat, mag beslist niet bij het oud papier. Het is niet te
recyclen en het levert een onveilig gevoel op bij sorteerders
van oud papier. Al dit soort afval kunt u kwijt in de grijze
container.
Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op
www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de
gemeente Berkelland.

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

Beltrum
• Hassinkstraat 26, uitbouwen woning
(29 april 2020)

Eibergen
• Hummelsweide, hoek Prakkestraat,
bouwen 6 twee-onder-één kapwoningen
(24 april 2020)
• Karel Doormanstraat, bouwen 5 huurwoningen (28 april 2020)
• Polbrug 6, plaatsen dakkapel
(28 april 2020)
• Blekerij, bouwen 7 rijwoningen
(29 april 2020)

• Visschemorsdijk 22 a, verbouwen woning
en plaatsen tijdelijke unit (30 april 2020)
• Haaksbergseweg 74 a, aanleggen uitrit
(30 april 2020)

Ruurlo
• Leusinkbrink, kavel 241 en 242, bouwen
dubbele woning (24 april 2020)
• De Brille 1, bouwen opslag en
ontmoetingsruimte (26 april 2020)
• Vlierbes 20, bouwen carport
(28 april 2020)
• Dorpsstraat 21, veranderen kozijn
(28 april 2020)
• Elzeboomweg 2, aanleggen rijbak
(30 april 2020)
• De Huikert 6, aanleggen rijbaan over
brugdek (30 april 2020)

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

Ruurlo

• Walemaatweg 2, bouwen stallen en
mestsilo (28 april 2020)

• Stationsstraat 20 a, tijdelijke bewoning
horecapand (beslistermijn tot
24 juni 2020)

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

Eibergen
• Boksveenweg/Winterswijkseweg,
realiseren zonnepark

berging-atelier-garage en aanleggen
nieuwe inrit

Haarlo
• Braakmansdijk 2 en 4, realiseren
zonnepark

Inzage
De aanvragen en bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 14 tot en met 27 mei
2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo. Wilt u een aanvraag 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

Geesteren

• Diepenheimseweg, nabij nr. 32, kappen
kastanjeboom (24 april 2020)
• Industrieweg 4, bouwen overkapping
aan bedrijfshal (24 april 2020)
• Bergstraat 48, plaatsen schutting
(26 april 2020)
• Haardijk 3-3 a, verwijderen tussendeur
(26 april 2020)
• Magnoliastraat 23, verbouwen keuken/
woonkamer (29 april 2020)

• Eimersweg, nabij nr. 7, realiseren
zonnepark

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.

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

Eibergen
• Rekkense binnenweg 11, bouwen

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

Haarlo
• Eibergseweg 46/48, bouwen werktuigen-/machineberging

Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen
ter inzage van 14 mei tot en met 24 juni
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 ontwerpvergunningen 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.

BerkelBericht
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
• Ruurloseweg, nabij nr. 202 (N319),
kappen zomereik en 2 beuken
(1 mei 2020)
• Ruurloseweg, nabij nr. 204 (N319),
kappen 3 zomereiken (1 mei 2020)
• Peppelendijk 3, uitbreiden woning en
realiseren luifel (6 mei 2020)

Eibergen
• Klaashofweg 11, bouwen nieuwe loods
(6 mei 2020)
• Meidoornstraat 45, plaatsen dakkapel
(6 mei 2020)

Ruurlo
• Vordenseweg, nabij nr. 6, kappen beuk
(1 mei 2020)
• Vordenseweg, nabij nr. 6 (N19), kappen
beuk (1 mei 2020)
• Stapeldijk, nabij nr. 1 (N12), kappen beuk
(1 mei 2020)
• Batsdijk, nabij nr. 33 (N312), kappen
zomereik (1 mei 2020)
• Stapeldijk, nabij nr. 1 (N312), kappen
zomereik (1 mei 2020)
• Wildenborchseweg 28, oprichten schuur
(6 mei 2020)
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digitaal uw voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
moet u wel een elektronische handtekening
(DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op
deze website.

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

Neede
• Schoolstraat 16, verwijderen asbest uit
woning (28 april 2020)
• Parallelweg 12, verwijderen asbest van
schuur (28 april 2020)

Ruurlo
• Kooiersdijk 10, totaalsloop 2 schuren
(29 april 2020)

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

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).

COLLECTES & ACTIES
Tot en met 23 mei 2020
Hele gemeente
• Alle landelijke collectes en plaatselijke
acties gaan niet door.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Ruurloseweg 61-61a in Borculo
Voor het Ruurloseweg 61-61a in Borculo
geldt het bestemmingsplan “Buitengebied
integrale herziening” (Borculo). 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 1 mei 2020 het bestemmingsplan
“Buitengebied integrale herziening, wijziging 2020-2 (Ruurloseweg 61-61a Borculo)”
vastgesteld.

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

Het besluit met de bijlagen, waaronder het
bestemmingsplan “Buitengebied integrale
herziening, wijziging 2020-2 (Ruurloseweg
61-61a Borculo)”, ligt ter inzage van 14 mei
tot en met 24 juni 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.18590000WPBGB20200005.

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

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het onherroepelijke wijzigingsplan maakt het mogelijk om het perceel en
de twee daarop aanwezige woningen te
gebruiken voor de woonfunctie.

Inzage
Wilt u het wijzigingsplan inzien? Dan verzoeken wij u vooraf contact op te nemen
met de Publiekswinkel voor het maken van
een afspraak, telefoon 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op onze website
www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’.
U kunt het onherroepelijk geldende wijzigingsplan en de bijlagen ook bekijken via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.18590000WPBGB20200001.

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
tegen het ontwerpbestemmingsplan en
voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening

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.

Inzage

Het bestemmingsplan treedt in werking op
25 juni 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.

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

Beltrum
• Ringweg 28, veranderen bedrijf

Inzage
Deze melding ligt ter inzage van 14 mei tot
en met 24 juni 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
melding op grond van de Wet milieubeheer
staat geen bezwaar en/of beroep open.

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 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.

Onherroepelijk wijzigingsplan
Kaapdijk 9-9a in Ruurlo
Op 3 maart 2020 hebben burgemeester en
wethouders van Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging
2020-1 (Kaapdijk 9-9a Ruurlo)” vastgesteld.
Dit bestemmingsplan is op 23 april 2020
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de

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

Veel informatie vindt u op
onze website
www.gemeenteberkelland.nl
Ook kunt u via de website
al veel zaken digitaal regelen.

Wilt u de Publiekswinkel
bezoeken,
maak dan een afspraak.

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

Klachten over de bezorging?
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.

