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Gedeelte tussen Blomsgaarden en Groenloseweg

Vanaf 18 maart vervolg herinrichting J.W. Hagemanstraat Eibergen
Vanaf maandag 18 maart hervatten wij de herinrichting van
de J.W. Hagemanstraat in Eibergen. Eind vorig jaar is het
eerste deel aangepakt en in de komende maanden gaat het
tweede deel vanaf Blomsgaarden tot aan de Groenloseweg
op de schop. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid en zullen de bewoners elders hun auto
moeten parkeren.
Contactpersoon

Enig ongemak

Voor vragen of opmerkingen
kunt u contact opnemen met
de toezichthouder van het werk,
de heer Bert Hofman. Hij is
op werkdagen van 9.00 tot
16.00 uur bereikbaar via
06 - 2350 9470.

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak
veroorzaken. Wij vragen uw
begrip hiervoor. Wij streven
ernaar de overlast zo veel
mogelijk te beperken.

3 april bijeenkomst over uitkomsten enquête ‘Wonen in Noordijk’
Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten en vervolgstappen
van de enquête ‘Wonen in Noordijk’, kom dan 3 april om 20.00
uur naar het dorpshuis ‘Haarhoes’ in Noordijk.
De projectgroep uit het dorp,
die al enige tijd werkt aan een
nieuwe Dorpsvisie 2030,
presenteert dan samen met
adviesbureau KAW de belangrijkste woon- en leefuitdagingen
voor het dorp. Hoe kunnen we

ervoor zorgen dat nu en ook in
de toekomst, iedereen in
Noordijk, prettig kan blijven
wonen. Afgelopen december
hebben alle inwoners van Noordijk de enquête ontvangen. In
die enquête konden ze onder

andere hun woonwensen
kenbaar maken. Veel inwoners
van Noordijk willen graag zo
lang mogelijk prettig blijven
wonen in hun huidige woning.
Enkele mensen hebben via de
enquête kenbaar gemaakt op
zoek te zijn naar een woning in
Noordijk.
Gemeente Berkelland is tijdens
de avond ook aanwezig om

informatie te geven over de
spelregels waar rekening mee
gehouden moet worden bij het
realiseren van extra woningen in
Noordijk. En geeft informatie
over de voortgang van het
opstellen van spelregels om
woningsplitsing in de
toekomst onder voorwaarden
weer mogelijk te maken.

TIP
VAN DE
WEEK
Publiekswinkel werkt op afspraak
De gemeente Berkelland werkt
op afspraak voor het aanvragen
van bijvoorbeeld een nieuw paspoort en rijbewijs of het doen
van aangifte van een geboorte.
Dat verkort de wachttijden. Een
afspraak maken kan eenvoudig
op via www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Afspraak_maken.
De woensdagavond blijft
beschikbaar voor aanvragen
zonder afspraak. Houd op deze
avond wel rekening met de
mogelijkheid van een langere
wachttijd.

De openingstijden van de Publiekswinkel zijn:
Balies burgerzaken
Maandag van 8.30 uur tot
17.00 uur
Dinsdag van 8.30 uur tot
12.30 uur
Woensdag van 8.30 uur tot
16.30 uur en op woensdagavond vrije inloop van
17.00 uur tot 19.00 uur
Donderdag van 8.30 uur tot
17.00 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot
17.00 uur

Telefonie
De gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30
uur tot 17.00 uur. Op dinsdag
is de gemeente bereikbaar tot
12.30 uur.
Receptie
De receptie van de gemeente
is iedere werkdag geopend van
8.30 uur tot 17.00 uur en op
woensdag tot 19.00 uur.

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

Aktief en Bohero voor uw overtollige
spullen en grofvuil
De kringloopbedrijven Aktief en Bohero halen gratis overtollige spullen, grofvuil, wit- en bruingoed op. Bel voor het
maken van een afspraak op 0900 - 8313. U kunt het afhalen
ook zelf inplannen via www.aktiefonline.nl.

U kunt overtollige spullen en grofvuil ook zelf gratis brengen.

Verkiezingen Provinciale Staten en
Waterschappen 2019
Woensdag 20 maart 2019
zijn de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en de Waterschappen. U kunt dus twee
keer stemmen.
Iedere kiesgerechtigde inwoner
van de gemeente Berkelland

van 18 jaar en ouder kan die dag
gaan stemmen. U kunt tussen
7.30 en 21.00 uur in één van
de 29 stembureaus binnen de
gemeente uw stem uitbrengen.
Voor de Waterschapsverkiezing
Vechtstromen kunt u alleen
stemmen op het stembureau

bij de Dorpsaccommodatie in
Rietmolen.
Stempas en ID mee
Gaat u stemmen, neem dan
naast uw stempas ook een
identiteitsbewijs mee. Voor
deze verkiezingen geldt dat het
identiteitsbewijs maximaal vijf
jaar verlopen mag zijn. Zonder
stempas kunt u uw stem niet
uitbrengen.

Let op: Klein chemisch afval, zoals spuit- en verfbussen, hoort
thuis in de milieubox en wordt niet geaccepteerd door de
kringloopbedrijven.
Aktief: Zuidgang 1a in Groenlo, 0544 - 467 239.
Winkel: Maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Inname: Maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
Bohero: Oude Needseweg 21 in Borculo, 0545 - 273 899.
Winkel: Dinsdag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.30 uur en
13.30 tot 16.30 uur
Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur
Inleveren goederen: Dinsdag tot en met vrijdag 9.00 tot
12.30 en 13.30 tot 16.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur
Let op: tussen de middag gesloten
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Groot deel van buitengebied ontvangt brief
Gemeente Berkelland inventariseert woonsituaties in het buitengebied
Het is belangrijk om te weten hoe er per adres gewoond
wordt, zodat dit meegenomen kan worden in het
bestemmingsplan Buitengebied. Volgende week ontvangen
alle eigenaren van woningen in het buitengebied met twee
of meer huisnummers een brief. Daarin wordt gevraagd om
de woonsituatie, zoals die bij ons in de vergunning staat, te
controleren. Ook eigenaren die geen brief krijgen, vragen wij
te bekijken of er bij hen sprake is van dubbele bewoning of
woningsplitsing.
Verschillende woonsituaties in
het buitengebied
De gemeente Berkelland heeft
een groot buitengebied. Op
veel erven wonen van oudsher
meerdere huishoudens in één
gebouw. Dat gebeurt op
verschillende manieren. Soms is
er sprake van ‘inwoning’, soms
van ‘dubbele bewoning’ of
van ‘woningsplitsing’. Het lijkt
misschien hetzelfde, maar er zijn
verschillen tussen deze woonsituaties. Wij merken dat hier
onduidelijkheid over is. Dit kan
leiden tot problemen.
Bijvoorbeeld bij het aanvragen
van een vergunning voor een
verbouwing of de realisatie
van een bijgebouw. Of bij de
verkoop van een woning. Het is
daarom belangrijk om per adres

te weten hoe er gewoond wordt.
Aan wie sturen wij de brief?
We sturen de brief naar de
eigenaar van de woning, niet
aan de mogelijke huurders. Het
is aan de eigenaar om huurders
(eventueel) te informeren over
dit onderzoek. Wanneer er
meerdere eigenaren zijn van een
woning, dan schrijven we één
eigenaar aan. Ook dan
verwachten we dat de
aangeschreven eigenaar
(eventueel) de mogelijke
mede-eigenaren informeert.
Geen brief ontvangen?
Wanneer u denkt dat bij uw
woning ook sprake is van
dubbele bewoning of woningsplitsing en u heeft op 29 maart

geen brief ontvangen, neem dan
contact met ons op. Ook als u
niet twee huisnummers heeft.
Ook woonsituaties die zonder
vergunning zijn gerealiseerd
kunnen dubbele bewoning zijn.
Veel werkzaamheden kunnen
namelijk vergunningsvrij uitgevoerd worden. Kijk voor meer
informatie naar de vragen in het
blauwe tekstblok hiernaast.
Als u contact heeft opgenomen
maken we een afspraak op het
gemeentehuis met u om de
situatie te bespreken. U kunt
ons bereiken op telefoonnummer 0545 - 250 250.

Heeft u geen brief ontvangen van de gemeente?
Beantwoord dan onderstaande vragen om te bepalen of het
verstandig is om contact met ons op te nemen:
1) Is er bij uw woning mogelijke sprake van dubbele bewoning
of woningsplitsing?
(voor meer informatie, zie plaatjes hieronder)
2) Staat de woning in het buitengebied?
3) Bent u de eigenaar van deze woning?
(bij meerdere eigenaren heeft misschien een mede-eigenaar
de brief ontvangen)
Indien u op al deze vragen ‘Ja’ kunt antwoorden of u twijfelt
over het antwoord, neem dan contact op via 0545 - 250 250.
Wanneer u op één of meer van deze vragen ‘Nee’ antwoord,
hoeft u geen contact met ons op te nemen.

Uitleg woonsituaties
De afbeeldingen hieronder staan symbool voor de vier
woonsituaties die we op basis van vergunningen in het
buitengebied kennen. Bij elke woonsituatie staat een korte
uitleg.
Groene vlak: tuin of erf
Witte vlak: het gebouw
Nummer (1 en/of 3): staat
symbool voor één of twee
huisnummers.

Dubbele bewoning

Woningsplitsing

Eén woning met twee woongedeelten. Elk woongedeelte
heeft een huisnummer.
De twee woongedeelten
hebben elk hun eigen voor/
zieningen (badkamer, toilet en
keuken). U kunt (volgens de
vergunning) binnendoor van het
ene woongedeelte naar
het andere woongedeelte.
Bijvoorbeeld door een deur of
een gezamenlijke entree/hal.

Twee woningen met twee
huisnummers.
De twee woningen hebben elk
hun eigen voorzieningen
(badkamer, toilet en keuken).
Let op: als er twee (of meer)
eigenaren zijn (kadastrale
splitsing), wil dat niet zeggen
dat de woning gesplitst is.
Woningsplitsing staat los van de
eigendomssituatie.

Inwoning

Meest voorkomende
woonsituatie

Eén woning met één
huisnummer.

Woningsplitsing

Eén woning met één
huisnummer.
Er is één woongedeelte met
eigen voorzieningen (keuken,
badkamer, toilet). Er is
daarnaast een woongedeelte
voor de inwonende personen
dat niet volledig eigen
voorzieningen heeft.

Lokaal Samenwerken Kwetsbare Ouderen
Op 12 maart waren verschillende zorgprofessionals aanwezig bij de scholing ‘Lokaal
Samenwerken Kwetsbare
Ouderen’.
De scholing was bedoeld om
zorgprofessionals te vertellen
wat er in Berkelland allemaal
gebeurt voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers.
Er waren presentaties van een
ergotherapeut, logopediste,
geriatrie fysiotherapeut en een
diëtiste. Zij vertelden wat zij
kunnen betekenen voor
mensen met dementie.
Tijdens de scholingsmiddag kwamen verschillende ideeën naar
voren om de samenwerking en
de communicatie rond de zorg
voor dementie te verbeteren. Al
met al een geslaagde scholing!

We werken aan de Structuurvisie Woningsplitsing.
Hierin wordt vastgelegd
onder welke voorwaarden we in de toekomst
kunnen meewerken aan
woningsplitsing. Naar
verwachting kan deze
Structuurvisie medio 2019
worden aangeboden aan
de gemeenteraad.

Inbraak in woningen door het
verbreken van sleutel kluisjes
Afgelopen tijd is het aantal woninginbraken waarbij
gebruik wordt gemaakt van
sleutels van de woning, toeneemt.
Deze sleutel worden uit het
aanwezige sleutelkluisje weg
genomen door dit sleutelkluisje hardhandig open te breken.
Kijk eens kritische naar het
sleutelkluisje dat bij u, uw vader
of moeder, opa en oma een de
muur hangt.

Verschillende zorgprofessionals, waaronder wijkverpleegkundigen,
praktijkondersteuners en medewerkers van Voormekaar waren bij de
scholingsmiddag in het gemeentehuis aanwezig.

U kunt voor advies terecht bij de
dichtstbijzijnde slot en sleutelspecialist. Opvallend is dat er dit
keer ook oudere kastjes met een
oud politie keurmerk zijn geo-

pend (zie foto). Laat u adviseren
voor betere mogelijkheden.
Meer informatie is te vinden op
www.politiekeurmerk.nl.
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Meetwerkzaamheden in Berkelland
In de maanden maart en april 2019 zijn landmeters van het
bedrijf LBA uit Groenlo op pad om nieuwe of gewijzigde
gebouwen in te meten.
Waarom doen we deze
metingen?
Deze meetwerkzaamheden
worden uitgevoerd in het kader
van de Wet Basisregistraties
Adressen en Gebouwen(BAG).

De Wet BAG verplicht gemeenten om een actuele registratie
van alle adres- en gebouwgegevens te beheren.
Om hieraan te voldoen moeten

OMGEVINGSVERGUNNING

wij nieuwe en gewijzigde
gebouwen in laten meten. De
gemeente Berkelland heeft LBA
daarvoor de opdracht verleend.
Dit gebeurt bij nieuwbouw, een
uitbreiding van een woning,
bedrijfsgebouw, bijgebouw enz.
De metingen hebben uitsluitend betrekking op de buitenzijde van de gebouwen.

Eibergen

Voorlopige voorziening

• Borculoseweg 62, bouwen woning ter
vervanging van bestaande woning

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.

Aanvragen

Inzage

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.

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 maart tot en met
2 april 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder
‘bestemmingsplannen’.

Eibergen

Inspraakreactie

• Rietmolenseweg 2 a, omzetten recreatiewoning in mantelzorgwoning
(4 maart 2019)
• Violenstraat 15, plaatsen erfafscheiding
(4 maart 2019)
• Zwilbroekseweg 18, bouwen schuur/
berging (6 maart 2019)
• Kattenborg 27, plaatsen erfafscheiding
(6 maart 2019)
• Borculoseweg 74, uitbreiden melkgeitenstal en beperkte milieutoets veehouderij
(7 maart 2019)

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.

Geesteren
• Hekweg 22, bouwen jongveestal en werktuigenberging (6 maart 2019)

Welke medewerking vragen
wij van u?
Het inmeten van gebouwen kan
vaak niet vanaf de openbare
weg. Voor een goede meting
kan het noodzakelijk zijn om het
perceel te betreden. Hiervoor
zal de landmeter zich melden bij
de gebruiker van het gebouw.

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten
vergunning verleend.

Eibergen

Borculo
• Heer Rudolfstraat 7, opzetten dagbesteding (13 maart 2019)

Inzage

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

Geesteren
• Kriegerweg 4, aanleggen oversteekplaats
voor melkkoeien (beslistermijn tot
24 april 2019)

Ruurlo
• Groenloseweg (N319), kappen 343
bomen langs N319 in Ruurlo en Groenlo
(beslistermijn tot 19 april 2019)
• Borculoseweg, nabij nr. 48, kappen eik
(beslistermijn tot 26 april 2019)

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende plannen/aanvragen voor omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan ontvangen.

Gelselaar
• Meester Krebbersstraat en Diepenheimseweg, rooien 9 Ginkgo Biloba’s en 1
haagbeuk (8 maart 2019)

Deze vergunningen liggen ter inzage van
20 maart tot en met 1 mei 2019 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

Inzage

Het instellen van beroep is mogelijk van
21 maart tot en met 1 mei 2019 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.

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

Voorlopige voorziening

Rekken
• Panovenweg 17, plaatsen 2 units voor
(tijdelijke) woning (11 maart 2019)

Rietmolen
• Groothuizenweg 16, kappen 2 eiken
(12 maart 2019)
• De Mölle 9, bouwen vrijstaande woning
met bijgebouw (14 maart 2019)

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.

Beltrum
• Bultemansweg 6 a, verwijderen asbest
schuur (7 maart 2019)

Borculo
• Vicariënstraat 3,verwijderen asbest dakbeschot (28 februari 2019)

Eibergen
• Nieuwstraat 51, verwijderen asbest dakbeschot (6 maart 2019)

• Diepenheimseweg 7, slopen schuur
(25 februari 2019)

• Kieftendijk 85, bouwen tuinkamer
(9 maart 2019)

• Mors 19, vestigen kringloopwinkel
(8 maart 2019)

De volgende sloopmeldingen hebben wij
ontvangen. De datum van binnenkomst
staat tussen haakjes achter de melding.

Gelselaar

Rietmolen

Eibergen

Sloopmeldingen

Geesteren
• Brokersweg, nabij nr. 5, realiseren zonnepark, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB2018-0025-0100

• Kastanje 7, plaatsen opbouw op carport/
berging (5 maart 2019)
• Peppelenhof 24, verwijderen coniferenhaag en plaatsen erfafscheiding
(9 maart 2019)
• Podzollaan 1, bouwen tuinhuis
(9 maart 2019)

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Geesteren

• Diepenheimseweg 21, aanpassen leidingwerk bestaande put (7 maart 2019)

Ruurlo

Inlichtingen
Heeft u vragen over de meting,
dan kunt u contact opnemen
met Jeroen Aarsen door te bellen naar 0545 - 250 704.

• Koningsweg 4, uitbreiden woning,
ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB2018-0037-0100

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

Gelselaar

De landmeter kan zich legitimeren. Wij vragen voor deze
metingen uw begrip en medewerking.

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.

• Kulsdom 2, verwijderen asbest schuren
(8 maart 2019)

Neede
• Dumasweg 21, asbest verwijderen
schuurtje (27 februari 2019)
• Kipkesdijk 5, slopen bovenbouw bestaande jongveestal en totaalsloop werktuigenschuur (7 maart 2019)

Ruurlo
• Brillensteeg 2, slopen bakhuis
(25 februari 2019)
• Kerkstraat 2, verwijderen asbest dakbeschot (4 maart 2019)

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

COLLECTES & 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.
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Van 18 tot en met 23 maart 2019

Ruurlo

Hele gemeente

• Höfteweg 4, paasvuur op 21 april 2019
(7 maart 2019)

• Collecte door het Reumafonds

Borculo, Geesteren, Gelselaar en
Haarlo
• Verkoop droge worst door muziekvereniging de Eendracht uit Haarlo

Van 25 tot en met 30 maart 2019
Hele gemeente
• Collecte door stichting ZOA

Beltrum
• Verkoop metworsten door zanggroep Fifteen op 30 maart

Borculo
• Verkoop chocolade paaseitjes door volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini op
30 maart

•

EVENEMENTEN

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

Beltrum
• 19 tot en met 22 april 2019, Piraten(zend)
feest-weekend aan Meenweg 2

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

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar
indienen tegen een verleende vergunning.
U kunt tot uiterlijk zes weken na datum
verzending een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.
U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij
ons. Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.
gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_
klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient blijft het
besluit geldig. Wilt u dat de vergunning
wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor
dit verzoek moet u griffierecht betalen. U
krijgt hierover een brief van de rechtbank. U
kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
moet u wel een elektronische handtekening
(DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op
deze website.

Borculo
• 21 april 2019, paasvuur en feest Dijkhoek
aan de Ruurloseweg, nabij nr. 51

Eibergen
• 23 juni, Ouderendag met oldtimerrit over
diverse wegen in het buitengebied. Start
en finish zijn bij café Grenszicht, Vredenseweg
• 24 augustus, markt in Hagen en Kerkstraat

Gelselaar
• 23 maart 2019, de Gaanzeloop over diverse wegen buitengebied

Neede
• 2 mei 2019, Pré Koningsnacht aan Diepenheimseweg 32a
• 18 tot en met 21 april, jubileumweekend
Sportclub Neede met receptie, voetbalfeest en voetbal-doe-dag op Kronenkamp 10
• 10 augustus 2019, auto-kino aan Stokkersweg/Schoolweg

Ruurlo
• 8 tot en met 10 juni 2019, Karel Stegeman
internationale jeugdvoetbaltoernooi aan
de Fürstenauerstraat 2

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

Borculo
• Centrum Borculo, Jeugdwielerronde van
Berkelland op 9 juni 2019 (7 maart 2019)
• Centrum Borculo, Palmpasenoptocht op
14 april 2019 (8 maart 2019)

Neede
• Needse Berg, Wielerronde “Rondom
de Needse Berg” op 12 mei 2019
(7 maart 2019)
• Koepelterrein Oranjelaan, Oranjepop op
27 april 2019 (8 maart 2019)

RUIMTELIJKE ORDENING
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Diepenheimseweg 25a in Neede
Het adres Diepenheimseweg 25a in Neede
kent volgens het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 1987” (Neede) een bedrijven bestemming. De eigenaren hebben
verzocht om aan het perceel en de daarop
aanwezige bedrijfswoning de bestemming
“Wonen” toe te kennen. De gemeente is
daarom van plan om de geldende bestemming aan te passen omdat er sprake is van
wonen als hoofdactiviteit. Om daaraan een
recreatiebestemming toe te kennen heeft
de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Diepenheimseweg 25a Neede 2019” gemaakt.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met
de bijlagen ligt ter inzage van 20 maart tot
en met 2 april 2019 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo.
Deze publicatie, het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden
op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. De gemeente heeft
het voorontwerpbestemmingsplan ook
toegezonden aan overheden en instanties
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.
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Onherroepelijk wijzigingsplan
Hupselse Esweg 2 in Eibergen
Op 14 januari 2019 hebben burgemeester
en wethouders van Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2018-12
(Hupselse Esweg 2 Eibergen)” vastgesteld.
Dit bestemmingsplan is op 6 maart 2019
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het onherroepelijke wijzigingsplan verandert de bestemming naar “woondoeleinden”.

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.18590000WPBGB20180022.

Onherroepelijk wijzigingsplan
’t Oltwater 3-5 in Ruurlo
Op 15 januari 2019 hebben burgemeester
en wethouders van Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging
2018-1 (’t Oltwater 3-5 Ruurlo)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 6 maart
2019 onherroepelijk geworden, omdat
niemand daartegen beroep heeft ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Het onherroepelijke wijzigingsplan maakt
het mogelijk om een deel van het perceel te
gebruiken voor een niet-agrarische bedrijfsfunctie.

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.18590000WPBGB20180021.

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

Borculo
• Beltrumseweg 13, veranderen inrichting

Neede

VERKEER
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatregel te treffen. Deze
verkeersmaatregel maakt onderdeel uit van
de evenementenvergunning. Het maken
van bezwaar is alleen mogelijk tegen de verleende evenementenvergunning.

Borculo
• Paasvuur/paasfeest Dijkhoek
Snelheidsremmende maatregelen,
parkeer- en stopverboden en parkeerverwijzing op de Ruurloseweg (N315) ter
hoogte van Buitencentrum Kerkemeijer.
Plaatsing van bebording met toestemming van de Provincie Gelderland. De
bebording wordt geplaatst op 21 april
2019 van 19.00 tot 02.00 uur.

Eibergen
• Hardloopwedstrijd De Voshaar
Afsluiten gedeelte van Winterswijkseweg, Voshaarweg, Zwilbroekseweg en
Keerdijk, voor alle gemotoriseerd verkeer.
De afsluiting vindt plaats op 20 april 2019
van 15.00 tot 15.40 uur
• Lenteweekend
Afsluiten gedeelte van Mallumse Molenweg bij Muldershuis voor alle verkeer,
behalve voetgangers. De afsluiting vindt
plaats op 4 mei 2019 van 07.00 uur tot
5 mei om 18.00 uur
• Oldtimerrit tijdens ouderendag
Afsluiten van de Zwilbroekseweg vanaf
Karmansweg tot Vredenseweg, voor
gemoto-riseerd verkeer. De afsluiting
vindt plaats op 23 juni 2019 van 09.00 tot
17.00 uur.

Neede:
• Oranjepop en Oranjerun
Afsluiten Oranjelaan, van Julianastraat
tot Markstraat, en Marktstraat, van
Oranjelaan tot Prinses Marijkestraat. De
afsluiting geldt op 27 april 2019 van 09.00
tot en met 01.00 uur voor alle verkeer
behalve voor voetgangers.
• Veiligheidsdag
Afsluiten gedeelte van Koolmeesstraat
tot aan Oudestraat, Oudestraat langs
Vlearmoesplein en Vlearmoesplein, voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers.
De wegafsluiting vindt plaatst op 19 mei
2019 tussen 11.00 en 19.00 uur.
• Buurtfeest Margrietstraat
Afsluiten gedeelte van Margrietstraat ter
hoogte van nummer 16 tot 20, voor alle
verkeer behalve voor voetgangers. De
afsluiting vindt plaats op 29 juni 2019 van
12.00 tot 24.00 uur

Ruurlo
• Koningsdag
Afsluiten gedeelte van Dorpsstraat vanaf
Julianaplein tot aan Wiersseweg, voor
alle verkeer behalve voor voetgangers.
De afsluiting vindt plaats op 27 april 2019
van 11.00 tot 20.00 uur

• Haardijk 14, veranderen inrichting

Zienswijze

Ruurlo

Binnen deze termijn kan iedereen zijn
mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. 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 heer G.W.
Janssen, telefoon 0545-250 307.

• Tolhutterweg 25, veranderen inrichting

Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 20
maart tot en met 30 april 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Tegen bovenstaande meldingen op grond van
de Wet milieubeheer staat geen bezwaar
en/of beroep open.

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
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

WhatsApp
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram
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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

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: Emté in
Borculo, Tabakorie Rona in Neede,
Plus Kogelman, Tabaktief Everwennink,
VVV kantoor in Ruurlo en Plus Koenders in
Eibergen.

