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Te koop aangeboden: voormalig
St. Willibrordusschool in Ruurlo
De gemeente Berkelland biedt de voormalige St. Willibrordusschool in Ruurlo te koop aan. De locatie wordt aangeboden via een openbare inschrijving. Belangstellenden worden
in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 31 december 2019,
12.00 uur een bieding uit te brengen. Geïnteresseerden kunnen alle verkoopinformatie over het object opvragen via een
digitaal ingerichte dataroom.

horeca) en woondoeleinden.
Ten aanzien van woondoeleinden is de locatie opgenomen in
de Structuurvisie Wonen Ruurlo
2017-2025 met de omschrijving
dat er mogelijk 3 woningen kunnen worden toegevoegd.

De locatie

Voor de functies die niet binnen
het bestemmingsplan passen
moet een zorgvuldige afweging
worden gemaakt en vervolgens
kan eventueel een afwijkingsprocedure of een procedure
tot herziening van het bestemmingsplan worden gevolgd.

De voormalige St. Willibrordusschool is gelegen aan de
Stationsstraat in Ruurlo. Op het
terrein bevindt zich het hoofdgebouw met enkele bijgebouwen, waaronder een fietsenberging en een noodlokaal. Het
terrein is in totaal 3.123 m2
groot.

Gebruik
De gemeente stelt potentiële
gegadigden in de gelegenheid
een bieding uit te brengen, met
daarbij een goed gedocumenteerd plan voor het toekomstig
gebruik van de St. Willibrordusschool. De gemeente stelt
op voorhand geen eisen ten
aanzien van het behoud van
het schoolgebouw. Een plan
voor behoud van (een gedeelte
van) het gebouw kan een optie

zijn maar is geen voorwaarde.
Er gelden geen beperkingen
vooraf, slechts enkele specifieke gebruiksvormen zijn in het
bidbook uitgesloten.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen binnen
het geldende bestemmingsplan
“Ruurlo, woongebieden 2011”
met bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ en functieaanduiding ‘onderwijs’.
De gemeente Berkelland toont
zich met een inspanningsverplichting bereid het bestemmingsplan te verruimen. Mogelijke andere gebruiksvormen
kunnen zijn: maatschappelijke
voorzieningen, culturele activiteiten, gezondheidszorg, lichte
bedrijvigheid, ondersteunende
horeca (dus geen zelfstandige

Bezichtigingen
De locatie is voor geïnteresseerden te bezichtigen
op vrijdag 11 oktober 2019
van 15.00 – 16.30 uur en op
vrijdag 18 oktober 2019 van
15.00 - 16.30 uur, uitsluitend
na aanmelding bij Thoma
Post Bedrijfsmakelaars te
Lochem, via e-mail:
lochembog@thomapost.nl

De inschrijving
De gemeente Berkelland stelt
zich op het standpunt dat niet
alleen de opbrengst doorslaggevend zal zijn voor de uiteindelijke gunning. Ook de ruimtelijke
kwaliteit van het plan voor het
toekomstig gebruik en het algemeen nut/belang dat met het
plan gemoeid is, speelt een rol.
Om alle geïnteresseerden een
gelijke kans te geven, dienen
belangstellenden vóór 31
december 2019 12.00 uur een
onvoorwaardelijk bod uit te
brengen dat is voorzien van een
uitgewerkt plan voor het toe-

komstig gebruik. Dit document
dient schriftelijk en aangetekend verstuurd te worden aan
Berkelstede Notarissen, Postbus
88, 7270 AB Borculo.

Meer informatie
Uitgebreide documentatie kan
per e-mail worden opgevraagd
bij:
connykolkman@thomapost.nl.
Nadere informatie: Thoma Post
Bedrijfsmakelaars, Prins Bernhardweg 7, 7241 DH Lochem.
Telefoon 0573 – 222 450.
Contactpersoon:
de heer J. Boers.

Subsidie voor isolatie van woningen beschikbaar
Woningeigenaren die aan hun huis minimaal 2 isolerende maatregelen treffen, kunnen hiervoor met ingang van 2 september gebruik maken van de landelijke Subsidie Energiebesparing
Eigen Huis (SEEH). Deze subsidie bedraagt ongeveer 20% van de kosten voor de isolerende
maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).
De SEEH is een vervolg op de
eerdere regeling, die eind 2016
en begin 2017 beschikbaar was.
Voorwaarde voor het verkrijgen
van de subsidie is dat er minimaal 2 isolerende maatregelen
tegelijk worden getroffen. Dit

kan isolatie van het dak, de gevels, de vloer of het aanbrengen
van isolerend (HR++ of Triple)
glas zijn. De werkzaamheden
moeten bij aanvraag van de
subsidie al zijn uitgevoerd, maar
wel ná 15 augustus 2019. De
maatregelen moeten worden
uitgevoerd door een bedrijf dat
bij de Kamer van Koophandel
staat ingeschreven in de sectie
‘bouwnijverheid’. Kosten voor
het zelf uitvoeren van maatregelen kunnen niet worden ingediend voor de subsidie.

Aanvullende maatregelen
Wanneer de aanvrager minimaal
2 isolerende maatregelen treft,
dan kan ook subsidie worden
aangevraagd voor aanvullende
maatregelen, waaronder een
energiezuinig ventilatiesysteem, isolerende deuren of een
gecertificeerd energieadvies.
De subsidie bedraagt maximaal
€10.000 per woning.

zuinig Pakket’. Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen, waarbij
hogere eisen aan onder andere
de isolatiewaarden worden
gesteld. Met dit pakket wordt de
woning voorbereid op ‘Nul op de
Meter’ (NoM), een woning waarbij het energiegebruik gelijk
staat aan de eigen opgewekte
energie en de energierekening
daardoor over een jaar gezien
nul is.

Particulieren en VvE’s
De subsidie is aan te vragen
door particuliere woningeigenaren, maar ook door Verenigin-

gen van Eigenaren (VvE’s) voor
het isoleren van bijvoorbeeld appartementen. Ook kan subsidie
worden aangevraagd voor een
energieadvies van een gecertificeerde adviseur.
De subsidie kan vanaf 2 september worden aangevraagd bij de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Lees hierover
meer op www.rvo.nl. Meer informatie en advies over energiebesparende maatregelen? Neem
dan contact op met het energieloket van de gemeente via
www.verduursaamenergieloket.nl
of 0314 - 820 360.

Zeer Energiezuinig Pakket
Daarnaast kan de aanvrager een
bonus krijgen wanneer wordt
gekozen voor het ‘Zeer Energie-

Berkelland toegankelijk!

Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo

21 september: informatiebijeenkomst windenergie
Berkelland Energie organiseert voor inwoners van de gemeente Berkelland een verkennende
informatiebijeenkomst over windenergie op 21 september 2019 vanaf 13.00 uur bij Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo.
Berkelland Energie wil graag
met inwoners uit Berkelland in
gesprek. Wat vinden zij van het
opwekken van windenergie? Tijdens de middag wordt ook door
verschillende organisaties tekst
en uitleg gegeven over nut en
noodzaak van het opwekken
van duurzame energie met windmolens.
Iedereen is van harte welkom
op zaterdag 21 september om

13.00 uur bij Buitencentrum
Kerkemeijer. Vooraf aanmelden
is niet nodig.
De energie-coöperatie BerkellandEnergie is een burgerinitia-

tief. Zij wil lokaal zoveel mogelijk
duurzame energie opwekken en
besparen.
Voor meer informatie:
www.BerkellandEnergie.nl
Heeft u suggesties hoe we samen -door net iets anders te denken
en te doen- ervoor kunnen zorgen dat meedoen voor iedereen in
onze gemeente heel gewoon is? En wat zou uw bijdrage daaraan
kunnen zijn? Praat op Facebook mee over dit onderwerp en gebruik #Berkellandtoegankelijk.
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Bij HCR Prinsen, Eibergseweg 13 in Haarlo

Informatieavond op 5 september 20.00 uur over kavelruil in Berkelland
Heeft u grond in het buitengebied van Berkelland en wilt
u meer weten over een eventuele kavelruil. Kom dan op
donderdag 5 september om 19.45 uur naar HCR Prinsen,
Eibergseweg 13 in Haarlo voor een informatieavond.

te behalen valt, maar ook alle
andere wensen en opdrachten
zullen worden meegenomen in
de ruilplannen.

Doel van de avond is u te informeren over de mogelijkheden
en eventuele voorwaarden voor
deelname, de beschikbare subsidie, mogelijkheden tot grondaankoop en eventuele aankoop
van gebouwen.

De gemeente Berkelland heeft
in nauw overleg met het Kadaster en de stichting Vrijwillige
kavelruil Berkelland via de
provincie Gelderland subsidie
aangevraagd bij de Europese
Unie. De subsidie is toegezegd.

Het kadaster zal deze avond ook
een inkijk geven in de huidige
verkavelingssituatie en mogelijkheden om tot ruilingen te
komen. Voorverkenning heeft
al uitgewezen dat er heel veel,
vooral landbouwkundige winst

Hoofddoel van dit project is
landbouwstructuurverbetering, maar er is ook ruimte voor
bijvoorbeeld water-, recreatieen duurzaamheidsdoelen. De
looptijd is van september 2019
tot april 2022. Dit betekent dat
we snel en voortvarend van
start moeten gaan, willen we
onze doelen op tijd bereiken. De
kavelruil gebeurt op basis van
vrijwilligheid, ingestoken vanuit

de doelstelling dat er een zo
goed mogelijk resultaat behaald
wordt.

Dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied
In maart van dit jaar hebben wij u via BerkelBericht geïnformeerd over de inventarisatie van woonsituaties in het buitengebied. In de afgelopen periode hebben wij veel gesprekken
gevoerd met eigenaren van woningen in het buitengebied.
Van een aantal adressen is de woonsituatie ons nog niet duidelijk. Met de eigenaren van deze adressen nemen wij contact
op.
Ondertussen bekijken wij hoe
wij de verschillende woonsituaties op willen nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het
buitengebied. Wij streven ernaar
om in november een voorstel
hiervoor aan de gemeenteraad
aan te bieden.

Woningsplitsing
Afgelopen maart hebben wij u
via BerkelBericht ook geïnformeerd over de Structuurvisie

Subsidieaanvragen kleinschalige activiteiten
en evenementen indienen vóór 1 oktober
Als u in 2020 een evenement
of kleinschalige activiteit
wilt organiseren en hiervoor
subsidie wenst, dient u vóór
1 oktober de aanvraag in te
dienen.
‘E-dienst’
De subsidieaanvraag dient u in
via een zogenaamde ‘E- dienst’.
U vindt de E-dienst op onze website www.gemeenteberkelland.
nl onder het kopje ‘Meer’ bij
de subsidies. Klik door naar de
categorie waar u onder valt en
vul het formulier in. Vergeet u
niet de gevraagde bijlagen mee
te sturen?

Kleinschalige activiteit of
evenement
Bij deze subsidieregeling kunt u
denken aan:
• kleinschalige festiviteiten als
vogelschieten;
• Berkellandse evenementen
met ongeveer 750 bezoekers;
• regionale evenementen met
ongeveer 1500 bezoekers;

Woningsplitsing. Hierin leggen
wij vast onder welke voorwaarden wij in de toekomst kunnen
meewerken aan het splitsen van
woningen in het buitengebied.
Het is de bedoeling om ook de
ontwerp Structuurvisie Woningsplitsing in november aan
de gemeenteraad aan te bieden.
Daarna leggen wij deze ter inzage. Dat wordt ook gepubliceerd
in BerkelBericht.

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

Bij welk afval hoort …
• evenementen met landelijke
uitstraling met ongeveer 7.500
bezoekers.
Festiviteiten als straatfeesten
en buurtbarbecues komen niet
voor subsidie in aanmerking.

Beoordeling aanvragen
De beoordeling van de aanvraag
vindt vóór eind 2019 plaats aan
de hand van de ‘subsidieregeling
evenementen en kleinschalige

activiteiten 2018’ en de daarbij
behorende voorwaarden.
Aanvragen die na 1 oktober
2019 worden ontvangen, zullen
wij niet meer in behandeling
nemen.

Nog vragen?
Bel 0545-250 250 of mail dan
naar m.schulenberg@
gemeenteberkelland.nl.

Deze strips bevatten een metaallaagje wat niet los te weken is
van het plastic, daardoor is het niet herbruikbaar.

Deodorant spuitbussen → grijze container

Zowel lege spuitbussen als spuitbussen met een restant horen
bij het restafval.

Koffiefilters met koffiedrab → groene container
Koffiecupjes → grijze container

Koffiecupjes mogen niet in de zak voor plastic, blik en drankenkartons omdat er koffiedrab in zit. Daardoor zijn ze niet herbruikbaar.

Let op!
Overige subsidieaanvragen zoals die voor
amateurkunst – muziek, zang, dans, toneel -,
dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk
kunnen in de periode van 1 januari tot en met 31
maart van het subsidiejaar worden ingediend.
Daarna kan de aanvraag snel worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling

Doordrukstrips van medicijnen
en kauwgom → grijze container

‘kunst, cultuur, sport en welzijn 2018’ en worden
afgehandeld. Aanvragers hoeven daardoor niet
lang te wachten op de beschikking en uitbetaling. Aanvragen die nu al zijn ingediend, worden
al wel beoordeeld, maar pas in de genoemde periode afgehandeld. Aanvragen die na 31 maart
2020 worden ontvangen, zullen wij niet meer in
behandeling nemen.

Gloeilampen → grijze container

Gloei- en halogeenlampen hebben een andere samenstelling
dan verpakkingsglas. Daarom horen ze niet in de glasbak, dat
zou de glasrecycling verstoren.
Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op
www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de
gemeente Berkelland.
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Zomertoer Berkelland in foto’s
7 weken vol sport, techniek, spelletjes, theater en knutselen
voor kinderen en jongeren uit Berkelland

Het zit er op: de tweede editie van Zomertoer Berkelland. Kinderen en jongeren hoefden
zich deze zomer niet te vervelen, er was van alles te doen en te beleven.
We geven een korte terugblik!

Kidsclub en knutselen bij Jimmy’s Neede

Vrijwilligers en organisaties: bedankt!

Levend bingo en ganzenbord met
Beweeg Wijs in Eibergen

Voor jongeren uit Berkelland organiseerde Jimmy’s verschillende
activiteiten

Tekenwedstrijd met maar liefst 25 prachtige inzendingen

Spelletjes, lezen, gedichten en techniek met ZomerBieb
en BIEBlab/Kunstwijs in de bibliotheken

Via de balletje-trap-app werden veel voetbalwedstrijden georganiseerd

Op de website van Voormekaar vindt u allerlei leuke vrijwilligersvacatures. Zoals de volgende vacature van weggeefwinkel Eibergen.

Bovendien is het een plaats waar
statushouders werkervaring
opdoen en Nederlands leren.
De weggeefwinkel is drie dagen
per week geopend: woensdag,
vrijdag en zaterdag van 13.00 tot
17.00 uur.

Wat zijn uw taken
als vrijwilliger?
• helpen in de winkel, bijvoorbeeld sorteren van de binnengebrachte spullen; inrichting
van de winkel, etalage
• statushouders ondersteunen
met hun werk in de winkel en
helpen met Nederlands spreken
• helpen bij de activiteiten
die georganiseerd worden,
bijvoorbeeld bloemschikken.
Dit najaar zullen er nog andere
activiteiten worden georganiseerd
Vindt u het leuk om met andere
mensen in contact te komen en
statushouders te helpen met het

Spelletjes bij de scouting

Wie is de mol? bij de Hambroekplas, door Sport Federatie Berkelland

Vrijwilligersvacature: iets voor u?
Half januari begon de maatjesgroep Wise (Werkgroep integratie statushouders Eibergen), met
steun van de gemeente Berkelland een weggeefwinkel waar je
mooie artikelen kunt inleveren
en gratis kunt meenemen. Het
is niet alleen een plek waar je
spullen kunt brengen en halen,
maar vooral ook een plek waar
je elkaar kunt ontmoeten.

Zonder de medewerking van heel veel organisaties en vrijwilligers hadden we Zomertoer 2019 niet voor elkaar gekregen. We
willen iedereen dan ook heel erg bedanken voor zijn/haar inzet
en betrokkenheid!

spreken van Nederlands? Dan is
de weggeefwinkel een mooie
plek voor u!

Bent u geïnteresseerd en
wilt u meer informatie?
Kom gewoon langs in de winkel,
Hagemanstraat 26a in Eibergen.
Dan kunt u meteen kennismaken
met uw toekomstige collega’s.
U kunt ook een persoonlijk
berichtje sturen op onze Facebookpagina: Weggeefwinkel
Eibergen.

Bent u op zoek naar ander
vrijwilligerswerk?
Kijk dan eens op
www.voormekaar.net
(onder Meedoen).

Bijeenkomst Cliëntenraad
Participatiewet op 10 september
De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op dinsdag 10
september voor een openbare vergadering bijeen in het
gebouw van het Loopbaanplein te Winterswijk.
De vergadering begint om
19.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Gesprek met DB-lid en wet		 houder van Winterswijk,
		 Wim Aalderink
3. Nieuws uit de werkgroepen
4. Beleidsregels verlagen
		 norm woonkosten en ver		 lagen norm schoolverlaters
		(advies)
5. Stand van zaken vacatures
6. Voortgang beleidsontwik		 kelingen, toelichting door
		 Monique Vos
7. Mededelingen

8. Uitgaande en ingekomen
		post
9. Vaststellen verslag 16 mei
		2019
10. Vaststellen verslag 13 juni
		 2019, actielijst aanvullen
11. Rondvraag
12. Sluiting.
De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op
het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en
op de website van de Sociale
Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 10
september liggen de stukken
voor agendapunt 4 ter inzage.
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Inzage

• Verkoop koeken door volleybalvereniging
Boemerang op 14 september

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

Voorlopige voorziening
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
• Horsterweg 1, kappen 1 populier en
7 eiken (23 augustus 2019)
• Horsterweg 1, aanleggen kikkerpoel
(23 augustus 2019)

Eibergen
• Blekerij 11, bouwen berging (23 augustus
2019)

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.

Bezwaar

BESTUURLIJKE ZAKEN
Plaatsen bomen op bijzondere
bomenlijst Leusinkbrink 5 in Ruurlo
Op 22 augustus 2019 hebben burgemeester
en wethouders van Berkelland besloten om
2 eiken op het perceel aan de Leusinkbrink
5 in Ruurlo als beeldbepalend/karakteristiek op de bijzondere bomenlijst erf en
tuin buiten de bebouwde kom te plaatsen
(besluit verzonden op 22 augustus 2019).

Inzage
Dit besluit ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Geesteren

Sloopmeldingen

Bezwaar

• Brinkweg 2, bouwen tuinschuurtje
(21 augustus 2019)AD

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.

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. 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.

Rekken
• Huttendijk 1, verbouwen woonhuis
(22 augustus 2019)
• Krakeelsweg 5 (nabij), afzetten houtsingel (23 augustus 2019)

Ruurlo
• Dorpsstraat 5, vervangen handelsreclame
(20 augustus 2019)
• Kaaldijk 14, realiseren 2 bed & breakfast
kamers, kleinschalig kampeerterrein en
terras, tijdsduur maximaal 10 jaar
(20 augustus 2019)

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

Borculo
• Beijershorstdijk 9, verwijderen asbest
schuur (20 augustus 2019)
• Muraltplein 6, verwijderen asbest (27
augustus 2019)

Ruurlo
• Kooiersdijk 10, slopen schuur (27 augustus 2019)

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

Beltrum
• Waterdijk 8, bouwen werktuigenberging
(beslistermijn tot 15 oktober 2019)

COLLECTES & ACTIES

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
• Haaksbergseweg hoek Needseweg, verschralen grasland en aanleggen poel
(27 augustus 2019)
• Rekkense binnenweg 2 a, deels sloop
en herbouw deel bijgebouw
(29 augustus 2019)

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.

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.

Ruurlo
• 11 september 2019, buurtfeest Henri
Dunantlaan

Verleende
evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende evenementen vergunning verleend. De datum van
verzending staat achter de omschrijving.

Beltrum
• Deventer Kunstweg 2a, opening 1e Groene Mineralen Centrale op 4 september
2019 (23 augustus 2019)

Neede

Borculo

• Zwaluwstraat 11, plaatsen nieuwe gevel-pui (29 augustus 2019)
• plan Hondelink, kavel 3 en 4, bouwen 2
woningen (29 augustus 2019)

Van 1 tot en met 7 september 2019

• Hessenstraat, buurtfeest op 31 augustus
2019 (23 augustus 2019)
• Ruurloseweg 51, veulenveiling op 8 september 2019 (27 augustus 2019)

Inzage

Hele gemeente

Eibergen

Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

• Collecte door KWF Kankerbestrijding

• Mallumse Molenweg, proeverij op 21
september 2019 (27 augustus 2019)

Eibergen en buitengebied
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://

• Verkoop koeken door volleybalvereniging
Boemerang op 7 september

Neede

Neede
• Patrijsstraat 34-44, buurtfeest op 28 september 2019 (27 augustus 2019)

• Verkoop loten door WMC Crescendo

Rekken

Van 9 tot en met 14 september 2019

• Zuid Rekkenseweg/Rammelbroeksweg,
verjaardagsfeest op 20 september 2019
(27 augustus 2019)

Hele gemeente

Ruurlo

• Collecte door het Prinses Beatrix Spierfonds

• Blikmansweide, septemberfeest en
kermis van 12 t/m 15 september 2019
(23 augustus 2019)

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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Onherroepelijk bestemmingsplan
Oude Needseweg 11-17 in Borculo
Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van
Berkelland het bestemmingsplan “Borculo,
Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1
(Oude Needseweg 11-17)” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is op 21 augustus 2019
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
heeft vier, planologisch nog aanwezige,
bedrijfswoningen aan de Oude Needseweg
11, 13 en 17 en Harperinkskamp 2 weg
bestemd.

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan 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
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBCL20180011-0100.

Onherroepelijk bestemmingsplan
J.W. Hagemanstraat 25 in Eibergen
Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad
van Berkelland het bestemmingsplan “Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2
(J.W. Hagemanstraat 25)” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is op 21 augustus 2019
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
heeft de mogelijkheid om op deze plek nog
28 zorgwoningen te bouwen, verwijderd.

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan inzien? Dan

BerkelBericht
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
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.
BPEBG20180012-0100.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Nieuwstraat 57 in Eibergen
Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van
Berkelland het bestemmingsplan “Eibergen,
Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 57)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 21 augustus 2019 onherroepelijk
geworden, omdat niemand daartegen
beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
heeft het bouwvlak aan de Nieuwstraat 57
weer correct opgenomen op de verbeelding.

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan 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
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.
BPEBG20180009-0100.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Schuppendijk 3-5 in Gelselaar
Op 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad
van Berkelland het bestemmingsplan

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Overdag werken wij op afspraak.
Maandag en woensdag t/m vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur (woensdag tot 16.30 uur)
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur,
dinsdagmiddag zijn wij gesloten
Op woensdagavond kunt u zonder afspraak
terecht van 17.00 tot 19.00 uur.

Afspraak maken
0545-250 250 of via website:
www.gemeenteberkelland.nl
Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200 - 7270 HA BORCULO
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“Buitengebied, Schuppen Recreatie 2018”
vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 14
augustus 2019 onherroepelijk geworden,
omdat niemand daartegen beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
maakt het mogelijk om recreatieve activiteiten te hebben op het erf.

‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’. U kunt het onherroepelijk geldende
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPNDE20180013-0100.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Stationsstraat 14 in Ruurlo

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan 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
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB20180003-0100.

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van
Berkelland het bestemmingsplan “Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening
2018-1 (Stationsstraat 14)” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is op 21 augustus 2019
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
heeft de mogelijkheid om vier bedrijfswoningen te bouwen verwijderd.

Inzage
Onherroepelijk bestemmingsplan
Nieuwstraat 51- 57 a in Neede
Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad
van Berkelland het bestemmingsplan
“Neede, Centrum 2011, herziening 20181 (Nieuwstraat 51-57 a)” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is op 21 augustus 2019
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
geeft de recent gebouwde vijf woningen
aan de Nieuwstraat 51 tot en met 57 a weer
een actuele bestemmingsregeling.

Wilt u het bestemmingsplan 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
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPRLO20180014-0100.

VERKEER

de evenementenvergunning. Het maken
van bezwaar is alleen mogelijk tegen de verleende evenementenvergunning.

Beltrum
• 4 september 2019 van 9.00 tot 18.00 uur,
parkeer-/stopverbod en snelheidsremmende maatregel van 50 en 30 km/uur op
de Deventerkunstweg, van Eibergseweg
tot Bellegoorsweg. Dit tijdens opening 1e
Groene Mineralen Centrale

Neede
• 7 september 2019 van 12.00 tot 24.00
uur, afsluiten Jasmijnstraat vanaf Azaleastraat tot Magnoliastraat, voor alle
verkeer behalve voor voetgangers, tijdens
buurtfeest
• 7 september 2019 van 15.30 tot 24.00
uur, afsluiten K.P. van der Veldestraat,
vanaf Dr. A.Th. Plantenstraat tot Bergstraat, voor alle verkeer behalve voor
voetgangers, tijdens buurtfeest
• 28 september 2019 van 13.00 tot 21.00
uur, afsluiten Patrijsstraat voor alle verkeer behalve voor voetgangers, tijdens
buurtfeest

Ruurlo
• 12 september 2019 van 14.00 tot 18.00
uur en 13 september 2019 van 20.00 tot
24.00 uur, gedeelte Henri Dunantlaan,
van Van Tuyll van Serooskerkenweg tot
Garvelinkkampweg, afsluiten voor alle
verkeer behalve voor voetgangers, tijdens
kindermiddag en buurtfeest
• 12 september 2019 van 20.00 tot 24.00
uur, ’t Gotink vanaf nr. 6 tot en met 12, en
achter nr. 14 tot en met 22, afsluiten voor
alle verkeer behalve voor voetgangers,
tijdens buurtfeest

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan 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

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
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
0544-395 527

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen. Deze verkeersmaatregelen maken onderdeel uit van

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

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?
Editie Borculo/Ruurlo: 0573-452 532
Editie Eibergen/Neede: 055-534 1798
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.

