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Collegebezoek aan Sportclub Neede en survival D’RAN!
Dinsdag 30 oktober was het college van burgemeester en wethouders te gast bij Sportclub Neede en de survivalvereniging D’RAN.
Het college werd door Jan van Doorn in vogelvlucht meegenomen
in de geschiedenis van Sportclub Neede, die volgend jaar 100 jaar
bestaat. Een jubileumcommissie is bezig met de voorbereidingen
van een jubileumjaar vol met bijzondere activiteiten.
Vice-voorzitter Dennis Groot Kormelink, gaf een kijkje in de organisatie en
het beheer bij Sportclub Neede. Een
bloeiende en groeiende voetbalclub
met ongeveer 800 leden, 500 spelend,
van seniorenteams, vrouwenteams,
jeugdteams, G-team tot minipups. Dit
succes geeft ook kleedruimtegebrek.
De sportclub gaat voor de open club
gedachte, waarbij de club breder kijkt
dan alleen naar voetbal. Op het sport-

terrein en in het clubgebouw wordt
al nauw samengewerkt en worden
ruimtes samen gedeeld met beachvolleybal, Jeu de Boules, Buitenschoolse opvang, het Assink Lyceum
en de Survival. Vrijwilligers zijn ook
voor Sportclub Neede onmisbaar. Ook
hier speelt de vraag, hoe houden
we voldoende vrijwilligers om het
allemaal draaiende te houden.
Anja Schutten van survivalvereniging

D’RAN! schetste hoe vorig jaar in
korte tijd D’RAN! is opgericht en een
half jaar later een survivalbaan is geopend. De kosten zijn bijeen gebracht
door een aanjaagsubsidie van de
gemeente en het mr. Plantenfonds
en vele sponsoren. En met behulp
van een vrijwilligersbouwploeg van
30/40 personen. De vereniging heeft
al 220 leden, 70 daarvan zijn jeugdleden tussen de 8 en 18 jaar. Tijdens
het collegebezoek gaven jeugdleden
een demonstratie en was te zien met
hoeveel enthousiasme de jeugd deze
sport beoefent.
Samenwerking met verschillende
verenigingen haalt het beste uit een
sportaccommodatie als deze!

Kom 14 november naar de activiteiten van Samen gezond in Ruurlo!
Op woensdag 14 november worden er in en om de bibliotheek
aan de Dorpsstraat 74 in Ruurlo allerlei activiteiten georganiseerd
met als onderwerp: Samen Gezond. Er is die dag van alles te doen
voor jong en oud! ’t Dorpshuis, Old Reurle, Voormekaar Ruurlo,
Gemeente Berkelland en de Bibliotheek Oost-Achterhoek namen
het initiatief voor deze dag en stelden een programma op.

Kom ook en doe mee!

Doe ook mee aan een van de activiteiten. Of kom informatie en advies
halen over gezondheid. U bent
van 9.45 tot 21.00 uur van harte
welkom. Geniet om 12.15 uur van
een gezonde lunch en proef onze
gezonde traktaties. En kom een kop
koffie/thee met ons drinken bij onze
ontmoetingstafel!

Programma

Alle activiteiten en informatie staan
in het teken van gezondheid;
gezonde voeding, recepten, zingen
en bewegen (voor jong en oud!),
actieve workshops, gezondheidsadvies, spelletjes en sport(en).
Zo neemt ’t Dorpshuis bezoekers
mee in het zingen en bewegen. In
de ochtend voor volwassen en in de
middag voor kinderen.

BeweegWijs organiseert in de ochtend een activiteit voor ouders met
peuters/kleuters.
’s Middags is er sport en spel
voor kinderen van de basisschool.
Sportfederatie zet kinderen in actie
tijdens voetbalboarding.
Dat je heel goed kunt wandelen
met je smartphone in de hand, laat
Kruiswerk zien tijdens een uitleg in
de ochtend. Met een handleiding
kunnen bezoekers ’s middags zelf
op pad. Repair Café laat daarbij veiligheid voorop staan en stelt (fiets)
lampjes beschikbaar.
Een kinderverpleegkundige van
JGZ/GGD is aanwezig. IrisZorg
houdt een workshop over opvoeding
en alcohol en drugs. De diëtiste
van Nieuw Eten geeft voedingsadvies. Voor schoonheidsadvies

kunt u terecht bij Schoonheidssalon
Melanie.
Actie en Animo – de praktijk van
Henny Baeken - verzorgt een oefenprogramma stressreductie waarin
het herkennen van lichaamssignalen en het kennen van de eigen
basisbehoeften tegenwicht biedt
aan stress.
Old Reurle laat in een tentoonstelling zien wat gezondheid vroeger
betekende. Wat waren recepten en
eetgewoonten van vroeger. In de
middag zijn er oudhollandse spelletjes; hinkelen, elastieken, boompje
wisselen. Kent u het nog? Probeer
het of leer ze aan uw (klein)kind!
De bibliotheek richt de ruimte in met
bijpassende boeken over het thema
gezondheid.
Als afsluiting van alle gezonde
activiteiten en informatie toont de
bibliotheek om 19.00 uur een film
passend bij het thema.
De toegang is gratis. Let er wel op
dat sommige activiteiten tijdsgebonden zijn. Meer informatie leest u op
de flyer in de bibliotheek of de website www.gemeenteberkelland.nl.

12 november: informatieavond ‘Georganiseerde criminaliteit in Berkelland?’
Kom op maandag 12 november
naar de veiligheidsavond met
als thema ‘Georganiseerde
criminaliteit dichtbij’ en ontdek
hoe ook u ‘onzichtbare criminaliteit’ kunt herkennen. De bijeenkomst vindt plaats bij Schuurman Schoenen, Parallelweg 44
in Neede, toegang is gratis.
Een restaurant zonder klanten. Een
kapsalon of autobedrijf dat overdag
nooit open is. Een boerenschuur of

kassencomplex dat wordt verhuurd
en waarvan de ramen zijn afgeplakt.
Zomaar een aantal voorbeelden van
georganiseerde criminaliteit die ook
in uw omgeving kunnen voorkomen.
Criminelen proberen steeds meer
naar de bovenwereld te komen en
gebruik te maken van de schijnbare
anonimiteit die bedrijventerreinen,
het buitengebied en ondernemers
hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te
komen. Vaak gebeurt dit onbewust.

Tijdens deze bijeenkomst maken we
het ‘onzichtbare zichtbaar’, om zo
samen georganiseerde criminaliteit
tegen te gaan.

Aanmelden

De inloop is vanaf 17.30 uur, het
programma begint om 18.00 uur.
Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd. In verband met de
catering vragen wij u om zich uiterlijk woensdag 7 november
aan te melden via
www.platformbvberkelland.nl.

De avond wordt georganiseerd door
de gemeente Berkelland samen
met het regionaal Platform Veilig

Ondernemen en het Platform BV
Berkelland.
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Gemeenteraad vergadert 13 november om 19.30 uur
in gemeentehuis Borculo
6 november 2018

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 13 november
om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis,
Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.
Op de agenda staat onder andere:
• 	Vragenhalfuur
• Spreekgelegenheid
	
voor het
publiek *)
• Ontsluiting
	
industrieterrein De Russchemors/Initiatiefvoorstel de heer
J.B. Boer, D66
• Verlaging
	
rentepercentage sociale
leningen Stadsbank Oost Nederland
• Plan
	
‘Van Afval Naar Grondstof’ en
invoeren PMD-container
• Kader
	
Woonzorg Initiatieven 2018

• 	Plan van aanpak ‘doorvertaling
Structuurvisies Wonen voor Borculo,
Eibergen, Neede en Ruurlo naar
bestemmingsplannen’
• 	Normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2018 en 2019
• 	Benoemen lid Raad van Toezicht
stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek
*) Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot

op de dag van de vergadering tot
16.00 uur melden bij de griffie,
telefoon 0545-250 805.
U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken
die op de agenda betrekking hebben,

Gemeente stelt
kluswoninglening beschikbaar
Wilt u graag een verouderde koopwoning in Berkelland opknappen, maar heeft u daar de financiële middelen niet voor?
Misschien is de kluswoninglening dan iets voor u. De gemeente
Berkelland biedt deze lening aan in samenwerking met de SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).
De gemeente Berkelland stimuleert
eigenaren in het moderniseren van gedateerde koopwoningen. Dat is nodig
om de woningvoorraad aantrekkelijk te
houden voor (toekomstige) bewoners.
Huiseigenaren hebben niet altijd het
geld om de woning op te knappen.
Een hypotheek is vaak een dure oplossing vanwege de afsluitkosten. Ook
mag de hypotheek niet hoger zijn dan
de waarde van de woning.
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos:
“We hopen dat we huizenbezitters en
aanstaande huizenbezitters een steuntje in de rug kunnen bieden bij het

opknappen van een woning. Wellicht
heeft u, of wilt u, een mooie woning op
een prachtige locatie in onze gemeente, maar verdient het wat opknapwerk
waar u zelf de financiële middelen niet
voor heeft. Met de kluswoninglening
kan het wellicht wel.”

Waarvoor mag de lening
gebruikt worden?

Met de kluswoninglening is het mogelijk een bedrag tussen de 5.000 en
40.000 euro te lenen tegen een lage
rente. De lening mag onder andere
gebruikt worden voor het vernieuwen

van de keuken en het sanitair, voor
aanpassing van de indeling van de
woning, voor renovatiewerkzaamheden aan de fundering, gevel of het dak
en voor vervanging van ramen en deuren. Wel is het daarnaast van belang
dat de aanvrager van de lening ook de
bewoner/eigenaar van de woning is en
dit als zijn hoofdverblijf gebruikt of gaat
gebruiken. De lening is bijvoorbeeld
niet bedoeld voor tweede woningen of
recreatiewoningen.

Meer informatie

Op de website van de gemeente en
die van het energieloket vindt u meer
informatie over de kluswoninglening.
Naast deze lening heeft de gemeente
ook andere leningen voor huiseigenaren, zoals de duurzaamheidslening,
asbestlening en blijverslening. Ook
hierover vindt u op de website meer
informatie.

Achterhoek maakt start met zorg
en ondersteuning in 2019
Hoewel het nieuwe jaar nog ver weg klinkt, bereiden de
Achterhoekse gemeenten zich al voor op de levering
van zorg en ondersteuning in 2019. Zodat inwoners
ook in het nieuwe jaar hun benodigde Jeugd- en/of
Wmo-hulp krijgen.
Per 31 december 2018 lopen de
contracten af van de 8 Achterhoekse
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk met aanbieders van zorg
en ondersteuning. Om op tijd de nieuwe contracten te laten ingaan, is begin
oktober de zogenaamde ‘inkoopronde
2019’ gestart.

Inwoners houden
hun zorg

Het gaat specifiek om Jeugdhulp,

Wmo-zorg en ondersteuning voor de
8 Achterhoekse gemeenten en in 5
gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk)
ook om de Hulp bij het Huishouden.
Inwoners die op dit moment deze zorg
of ondersteuning geleverd krijgen, blijven die hulp houden. De inkoopronde
verandert daar niets aan. De afspraak
met de huidige aanbieders is namelijk
dat zij in 2019 de zorg en ondersteuning blijven leveren aan cliënten die
zij per 31 december 2018 ook al deze
hulp leveren.

Belangrijk voor
nieuwe zorgbehoefte

De inkoopronde is wel belangrijk
voor nieuwe cliënten in 2019 of als
inwoners nieuwe of andere behoeften
aan zorg en ondersteuning krijgen. Zij
kunnen dan de hulp geleverd krijgen
van de zorgaanbieders met wie de
Achterhoekse gemeenten per 1 januari
2019 een contract hebben afgesloten.
Dit kunnen uiteraard dezelfde aanbieders zijn als die op dit moment al
zorg en ondersteuning leveren. Op
dit moment hebben de gemeenten
met 271 zorgaanbieders een contract
in de Achterhoek.

vindt u op onze website
www.gemeenteberkelland.nl. >
Raad & Commissies.
Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier
ook vinden.
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en

op woensdag tot 19.00 uur in de
Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in
Borculo. Op maandagochtend is
de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering
live via internet

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

Welzijnsraad vergadert
15 november
De Welzijnsraad vergadert ook in november weer op locatie en
wel op 15 november 2018 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum
Het Hof, Hoflaan 3-5 in Borculo. U bent van harte welkom om deze
openbare vergadering bij te wonen.
Voorafgaand aan deze vergadering is
er van 19.15 tot 19.45 uur een inloop-/
spreekuur en kunt u vragen stellen of
een onderwerp bespreekbaar maken.
Wilt u hiervan gebruik maken, dan
moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door
te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250 250. De ingebrachte
voorstellen bespreekt de Welzijnsraad
in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op www.
welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Terugkoppeling uit inloop-/
spreekuur, voorafgaande aan de
vergadering
3. Spreektijd lokale organisaties
(maximaal 5 minuten per persoon/
organisatie; gelimiteerd)
4. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen

A. Actuele stand van zaken
B. Toelichting specifiek onderwerp
sociaal domein. Dit keer Ondersteuning Thuis
5. Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
• Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd (zie voor
actuele informatie de agenda op
de website van de Welzijnsraad)
6. Korte pauze
7. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
8. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
9. Ingekomen post
10. Namens de Welzijnsraad verzonden post
11. Rondvraag en Sluiting.
Voor meer informatie: zie website
www.welzijnsraadgemeente
berkelland.nl en/of e-mail naar
welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

Commissie bezwaarschriften,
kamer Grondgebied
vergadert op 12 november
De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van
de gemeente Berkelland houdt
op maandag 12 november 2018
een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis
in Borculo.

Agenda:

19:00 uur Behandeling van het be-

zwaarschrift gericht tegen het besluit
van het college van 7 mei 2018,
waarbij aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning aan de Hupselse Dwarsweg in
Eibergen is geweigerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de commissie
bezwaarschriften, kamer Grondgebied,
telefoon 0545-250 250.
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Ontwerp structuurvisie
Plussenbeleid ter inzage
Op 23 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd om
het ontwerp van de Structuurvisie Plussenbeleid ter inzage
te leggen. In het Plussenbeleid worden de voorwaarden en
kaders gesteld waaraan niet-grondgebonden veehouderijen
moeten voldoen bij uitbreidingen waarvoor een planologische
procedure nodig is.
Het ontwerp ligt van 7 november tot en met 18 december 2018
ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna kan de raad overgaan tot definitieve vaststelling van de structuurvisie. Voor de officiële publicatie
zie verderop in dit BerkelBericht.

Bovenwettelijke
tegenprestatie

Het Berkellandse Plussenbeleid is
gebaseerd op het leveren van een
bovenwettelijke tegenprestatie bij
uitbreidingen buiten het bouwvlak
voor een niet-grondgebonden veehouderij. Voor de omvang van de
‘Plusinvestering’ steekt de structuurvisie in op een bedrag van 20 euro
per m² van een dergelijke uitbreiding
buiten het bouwvlak. Deze ‘Plus’
moet vervolgens worden ingezet

voor maatregelen ter verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit (milieu,
landschap, natuur enz.). Hierbij wordt
zoveel mogelijk aansluiting gezocht
met bestaand gemeentelijk beleid
zoals bijvoorbeeld bijdragen aan het
sloopfonds, uitvoeren van Markewerkboeken/Landschapsontwikkelingsplan
of bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling. Ook stelt het Plussenbeleid eisen aan de dialoog die initiatiefnemer moet voeren met omwonenden/
belanghebbenden.

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
• Huiskesdijk 3, kappen 2 eiken
(28 oktober 2018)
• Abbinksweg 5, bouwen berging/stalling
(30 oktober 2018)
Borculo
• De Hofvoogd 12, plaatsen schutting
(24 oktober 2018)
• Kooweide 22, bouwen woning
(25 oktober 2018)
Eibergen
• Koningsweg 4, verbouwen bestaande woning
(24 oktober 2018)
Geesteren
• Brinkweg 2/4, plaatsen brandwerende scheidingsmuur (23 oktober 2018)
Neede
• Polhaarweg 4, bouwen overkapping
(26 oktober 2018)
• tussen Schipbeek en Steenmorsweg, kappen
5 populieren (27 oktober 2018)
Rekken
• Slemphutterweg 7a, vervangen bestaande
schuur (25 oktober 2018)
Ruurlo
• Kaapdijk 3c, uitvoeren bedrijfsmatige activiteit
(23 oktober 2018)
• Stationsstraat 18, bouwen 2x bedrijfsruimte en
-woning (29 oktober 2018)

ZOOV Op Maat start proef
met opvouwbare rolstoelen
mogen niet in hun scootmobiel blijven
zitten als deze de bus in gaat. Ze
moeten dan afstappen en via de
gewone ingang naar binnen. Voor
sommige reizigers is dat een
probleem. Om ook hen een goede
reis met ZOOV te laten maken,
start ZOOV Op Maat de proef met
opvouwbare rolstoelen.

Onderwerp van deze dialoog zijn vooral de wensen van de omgeving voor
de inzet van de ‘Plusinvestering’.

Voorbeelden van een
Plusinvestering?

Een ‘Plusinvestering’ kan bijvoorbeeld
bestaan uit het inzetten van een
extra goede luchtwasser, een schuin
putwandsysteem of andere stalmaatregelen die de geuruitstoot beperken.
Als het geluid extra aandacht verdient,
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
de toepassing van stillere ventilatoren
of aan een andere erfontsluiting waardoor de omgeving minder geluidsbelasting ondervindt. Versterken van
natuur en landschap door bijvoorbeeld
bij te dragen aan de realisatie van de
ecologische hoofdstructuur, maar ook
door bij te dragen aan de sloop van
leegstaande gebouwen in de omgeving. Sloop van vrijkomende agrarische bebouwing is door de provincie
ook als speerpunt aangemerkt voor
de landschappelijke kwaliteit in de
Achterhoek.

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

Voor de volgende plannen is de beslistermijn van
8 weken met maximaal 6 weken verlengd.
Neede
• Munsterjansdijk 1, kappen 2 eiken/1 els en
snoeien overhangende bomen (beslistermijn tot
16 december 2018)
Ruurlo
• Nieuwenhuishoekweg 8, vergroten woning/
oprichten diverse bijgebouwen (beslistermijn tot
13 december 2018)

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende plannen/aanvragen voor
omgevingsvergunningen die afwijken van het
bestemmingsplan ontvangen.
Neede
• Esweg 1, verbouwen/uitbreiden schuur en
plaatsen kippenhok
Ruurlo
• Herkampweg 2, oprichten bedrijfswoning/
werktuigenberging
• Barchemseweg 77, het hebben van een bestaande minicamping met 22 kampeerplaatsen
Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen
ter inzage van 7 november tot en met 20 november 2018 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo. 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
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Rolstoel in de
rolstoelbus

In alle rolstoelbussen van
ZOOV Op Maat staan sinds 29
oktober opvouwbare rolstoelen.
ZOOV Op Maat is gestart met
de proef om zo ook reizigers in
een scootmobiel of reizigers die
slecht ter been zijn een goede
reis te laten maken.

Scootmobiel bij ZOOV
Reizigers met ZOOV mogen hun
scootmobiel meenemen, maar ze

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.
Borculo
• Veemarkt 3-5, realisatie winkel met 3 appartementen.
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben ook het voornemen om hogere grenswaarden vast te stellen zoals bedoeld in de
artikelen 59 en 83 van de Wet geluidhinder. Dit
is nodig om, met toepassing van artikel 2.12 lid
1 onder a, 3o, medewerking te kunnen verlenen
voor het bouwen van de 3 appartementen.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter
inzage van 7 november tot en met 18 december 2018 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo.
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

In iedere rolstoelbus staat een
opvouwbare rolstoel. Reizigers met
een scootmobiel kunnen in de rolstoel
overstappen en vervolgens via de
rolstoellift de bus in. Ook andere
reizigers die moeite hebben om in de
bus in te stappen, kunnen van deze
rolstoel gebruik maken.

Evaluatie na een
half jaar

Na een half jaar wordt de proef
geëvalueerd. Als de proef succesvol
blijkt, blijft ZOOV op Maat de rolstoelen in de rolstoelbussen gebruiken.

de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt
u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend.
Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u
hierover verder geïnformeerd.

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben voor de volgende projecten vergunning
verleend. De datum van verzending staat achter
de omschrijving.
Borculo
• Geesterse Binnenweg 14, plaatsen schutting
(30 oktober 2018)
• Kooweide 9 (voorlopig), oprichten woning met
garage (31 oktober 2018)
Eibergen
• Vunderinkslaan 3a, uitbreiden horecapand
(25 oktober 2018)
• Brink 5, uitbreiden berging (29 oktober 2018)
Haarlo
• Kuipersdijk 2, vervangen woning (26 oktober
2018)
• Haarlosesteeg 4, uitbreiden zorgboerderij met
logeerplek (30 oktober 2018)
Neede
• Borgersteeg 1a, plaatsen tijdelijke woonunit
(30 oktober 2018)
Rietmolen
• De Mölle 16 (voorlopig), oprichten woning
(26 oktober 2018
Ruurlo
• Leusinkbrink 5 (voorlopig), oprichten woning
(26 oktober 2018
Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
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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.
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.

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben voor het volgende project vergunning
verleend.
Gelselaar
• Kanaaldijk 3 en 3a, bouwen/verplaatsen
berging, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20180007-0100
Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage van 7 november
tot en met 19 december 2018 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
U kunt de vergunning ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.gemeenteberkelland.nl onder
‘bestemmingsplannen’.
Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van 8
november tot en met 19 december 2018 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.

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.
Ruurlo
• Garvelinkkampweg 33, verwijderen asbest
berging/garage (22 oktober 2018)

• Borculoseweg 64, slopen fietsenhok (30 oktober 2018)
• Muldersweg 1, slopen bijgebouw (26 oktober
2018)

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

COLLECTES EN ACTIES
Let op:
Wij krijgen soms signalen dat er collectanten
actief zijn die geen goede bedoelingen hebben. In de gemeente Berkelland moet men altijd een vergunning hebben om huis-aan-huis
te collecteren. Wij publiceren deze verleende
vergunningen wekelijks in BerkelBericht.
Komt er iemand bij u aan de deur, dan moet
deze zich altijd kunnen legitimeren. Vertrouwt
u het niet? Dan kunt u ons bellen 0545-250
250 of de toezichthouder goede doelen (CBF)
020-4170003.

Van 5 tot en met 10 november 2018
Hele gemeente
• Collecte door stichting Alzheimer Nederland

Van 12 tot en met 17 november 2018
Hele gemeente
• Collecte door de Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind

EVENEMENTEN
Aanvragen

De volgende aanvraag voor een evenementenvergunning is binnengekomen. Het maken van
bezwaar is bij een evenementenvergunning pas
mogelijk als het college een besluit heeft genomen op de vergunningaanvraag.
Eibergen
• Op 17 december 2018 van 08.00 tot 13.00
uur wordt het ANWB Streetwise project van
de Menno ter Braakschool gehouden aan de
Meergaardenweg.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Rietmolenseweg 3 in Eibergen

Voor het perceel Rietmolenseweg 3 in Eibergen geldt het bestemmingsplan “Buitengebied”
(Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het
perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch
bedrijf.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
om de bestemming te wijzigen naar “Woonbebouwing”. Hiervoor hebben burgemeester en
wethouders op 30 oktober 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2018-9
(Rietmolenseweg 3 Eibergen)” vastgesteld.

Inzage
Het besluit met de bijlagen, waaronder het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2018-9
(Rietmolenseweg 3 Eibergen)”, ligt ter inzage
van 7 november tot en met 18 december 2018 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
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.18590000WPBGB20180017.
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
Het bestemmingsplan treedt in werking op 19
december 2018 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.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veldpapendijk 1-3A in Beltrum

Op 23 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van
Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied,
Veldpapendijk 1-3A Beltrum” gewijzigd vastgesteld.
In dit bestemmingsplan staat dat het perceel
kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie
W, nr. 511, mag worden gebruikt voor de opslag
van hout.
Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan
vastgesteld.
Wijzigingen
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan bestaan uit het aanpassen
van de planregels over de dubbelbestemming
‘Leiding-Gas’.
Inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
met de bijlagen ligt ter inzage van
7 november tot en met 18 december 2018 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl,
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onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U
kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.1859.BPBGB20170009-0100.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen deze termijn
tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in
Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor
belanghebbenden die bij de gemeenteraad op
tijd zienswijzen hebben ingediend tegen het
ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen
de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het
bestemmingsplan kan elke belanghebbende
beroep instellen.
Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking op 19
december 2018 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.

Onherroepelijk wijzigingsplan
Altena’s Dijk 1 in Geesteren

Op 28 augustus 2018 hebben burgemeester en
wethouders van Berkelland het bestemmingsplan
“Buitengebied integrale herziening, wijziging
2018-7 (Altena’s Dijk 1 Geesteren)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 17 oktober
2018 onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het onherroepelijke wijzigingsplan voorziet in de
omzetting van de agrarische bestemming van
het perceel Altena’s Dijk 1 in Geesteren in een
woonbestemming.
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.18590000BPWPBGB20180014.

Ontwerp-Structuurvisie Plussenbeleid (beleidskaders voor de grondgebonden veehouderij en voor de
niet-grondgebonden veehouderij
(Plussenbeleid))
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben besloten het ontwerp van de “Structuurvisie Plussenbeleid (beleidskaders voor
de grondgebonden veehouderij en voor de
niet-grondgebonden veehouderij (Plussenbeleid))” ter inzage te leggen.

Het ontwerp van de Structuurvisie Plussenbeleid
bevat nieuwe beleidskaders voor uitbreidingen
van niet-grondgebonden veehouderij buiten de
agrarische bouwvlakken zoals opgenomen in de
geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Berkelland.
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Wanneer voor zo’n uitbreiding een herziening
van het bestemmingsplan of een grote buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig
is, dan stelt de provinciale Omgevingsverordening een extra bovenwettelijke tegenprestatie
verplicht. De ter inzage liggende ontwerp-Structuurvisie Plussenbeleid geeft een beleidsmatige
verantwoording voor het gemeentelijk Plussenbeleid en legt daarmee een juridische basis voor
de vereiste financiële bijdrage bij dit soort uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderij.
De ontwerp-structuurvisie geeft aan hoe de omvang van deze ‘Plus-investering’ wordt bepaald
en op welke manier deze kan worden ingezet.
Bij dat laatste is van belang dat over de inzet
van de ‘Plus-investering’ vroegtijdig een dialoog
plaatsvindt met de omgeving zodat haar wensen
kunnen worden meegenomen in de planvorming.
Daarnaast bevestigt de ontwerp-structuurvisie
ook al geldende beleidskaders voor onder meer
de grondgebonden veehouderij.
Inzage
Het ontwerp van de Structuurvisie Plussenbeleid
ligt vanaf 7 november tot en met 18 december
2018 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat
1 in Borculo. Deze publicatie en de ontwerpstructuurvisie kunt u ook vinden op de gemeentelijke
website www.gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt de
ontwerpstructuurvisie ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gemeentelijke dienstverlening
Openingstijden Publiekswinkel:
Maandagmorgen: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag ’s morgens:
8.30-12.30 uur
Maandag t/m vrijdag ’s middags:
alleen op afspraak
Avondopenstelling woensdag:
17.00-19.00 uur
Afspraak maken:
0545-250 250 of via website:
www.gemeenteberkelland.nl

Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.1859.SVBKL20180001-0010.
Zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen
zijn mening geven over de ontwerpstructuurvisie.
Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt
schriftelijk zienswijzen indienen door een brief
te sturen naar de gemeenteraad 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.

MILIEU
Ingekomen meldingen Besluit lozen
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende melding ontvangen.

Beltrum
• Haneveldsweg 2a, aanleg gesloten bodemenergiesysteem
Inzage
Deze melding ligt ter inzage van 7 november tot
en met 18 december 2018 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo. Tegen bovenstaande

Adres:
Gemeente Berkelland
Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200
7270 HA BORCULO
E-mail: info@gemeenteberkelland.nl
Website: www.gemeenteberkelland.nl
Volg ons op Twitter: Gem_Berkelland
Facebook:
Facebook.com/gemeenteberkelland
WhatsApp: 06-14975600

melding op grond van de Wet milieubeheer staat
geen bezwaar en/of beroep open.

VERKEER
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.
Beltrum
• Op 6 januari 2019 wordt de jaarlijkse survival
in Beltrum gehouden. De verkeersmaatregelen
gelden op deze dag van 07.00 tot 18.00 uur.
De volgende wegen worden afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers:
• Hofstraat
• Dorpsstraat
• Haarstraat
• Kampstraat, tussen Hofstraat en Meester
Nelissenstraat
• Mariaplein
• Peppelendijk, vanaf Baksweg tot Severtweg
• Kooiveldlaan

• Peppelendijk, vanaf Kooigootsweg tot Heelweg
• Kooigootsweg, vanaf Waterdijk tot Peppelendijk.
Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen
tegen een verleende vergunning. U kunt een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Berkelland, Postbus 200,
7270 HA in Borculo.

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.

De volgende wegen worden ingesteld voor
eenrichting:
• Platvoetsdijk, vanaf Kooihuisweg tot Beltrumseweg

Meldingen openbare ruimte:
Via het formulier ‘melding openbare
ruimte’ op onze website.
Telefoon: 0545-250 250
Storingsnummer drukriolering:
REMONDIS Dusseldorp
Rioolservice B.V. 0544-395 527
Voormekaar
Voor (thuis)zorg, welzijn, jeugdzorg, werk
en inkomen, begeleiding, vrijwilligerswerk
en inwonersinitiatieven kunt u bij het
Voormekaar team terecht.
Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
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• Beltrum: 0545-250 300,
e-mail: team@vmkbeltrum.nl
• Borculo, Gelselaar, Geesteren en
Haarlo: 0545-250 301,
e-mail: team@vmkborculo.nl
• Eibergen en Rekken: 0545-250 302,
e-mail: team@vmkeibergen.nl
• Neede, Rietmolen en Noordijk: 0545250 303, e-mail: team@vmkneede.nl
• Ruurlo: 0545-250 304,
e-mail: team@vmkruurlo.nl
BerkelBericht is de officiële wekelijkse
uitgave van de gemeente Berkelland.
Eindredactie: Cluster Communicatie.

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
om wachten te voorkomen.

BerkelBericht wordt met Achterhoek
Nieuws bezorgd op alle huisadressen in
de gemeente Berkelland.
Klachten over de bezorging?
Voor editie Borculo/Ruurlo:
Bel: 0573- 452 532
Voor editie Eibergen/Neede
Bel: 055-534 1798
BerkelBericht is ook af te halen bij: Emté
in Borculo, Tabakorie Rona in Neede,
Plus Kogelman Tabaktief Everwennink
VVV kantoor in Ruurlo en Plus Koenders
in Eibergen.

