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Afvalkalender 2019 valt rond
14 december bij u in de bus
De afvalkalender voor 2019 is klaar. De kalender is weer helemaal toegespitst op uw woonadres en
wordt op of rond vrijdag 14 december bezorgd. Alleen de data voor inzameling van het huishoudelijk
afval die voor uw adres van belang zijn staan er op. De afvalkalender is ook digitaal te bekijken via
www.gemeenteberkelland.nl > Afval & riool > Afvalkalender.

Belangrijke wijzigingen
vanaf 1 januari 2019
• Grijze container wordt 1 x per 4
weken geleegd.
• Groene container wordt 1 x per 2
weken geleegd.

• Plastic, metaal en drankenkartons
(PMD) zakken worden 1 x per 2
weken opgehaald.
Vanaf 1 juli wordt PMD opgehaald
met containers en 1 x per 4 weken
geleegd.

• Grof tuinafval en klein chemisch
afval wordt 2 x in het voorjaar en 2 x
in het najaar opgehaald.
Op de kalender staat voor uw adres
precies aangegeven wanneer welk
afval wordt opgehaald.

De kalender is weer helemaal toegespitst op uw woonadres

Afvalkalender kunt
u ook zelf printen
De afvalkalender is ook digitaal te bekijken via www.gemeenteberkelland.nl
> Afval & riool > Afvalkalender. U hoeft
alleen uw postcode en huisnummer in
te typen en u ziet alle voor u belang-

rijke gegevens. Op de kalender vindt
u nog meer gedetailleerde informatie
over de inzameling van de verschillende soorten afval. Als u wilt kunt u de
kalender opslaan en/of printen. Veel
info over welk afval waarin hoort staat
ook in de handige afvalapp.

Let op: In sommige gebieden verandert de inzameldag

Deze iconen worden gebruikt op de afvalkalender. Nieuw is dat bij oud papier staat aangegeven welke vereniging papier
inzamelt.

Uitnodiging thema-avond

“Georganiseerde criminaliteit. Hoe veilig is Berkelland?”
Op maandagavond 14 januari 2019 organiseert de gemeente
Berkelland een avond over het actuele thema georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit en algemene veiligheid. Dit doen we
samen met het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, het
centrum voor criminaliteitspreventie (CCV), politie en brandweer.
Deze avond vindt plaats bij Kerkemeijer aan de Rekkenseweg 44 in
Rekken en is vrij toegankelijk voor
alle Berkellandse inwoners.

Burgemeester van Oostrum zal de
avond openen. De avond begint om
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Het onzichtbare
zichtbaar maken
Een ondernemer zonder klanten, een
autobedrijf dat overdag nooit open is
of een boerenschuur die wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal voorbeelden
van zaken die met georganiseerde
criminaliteit en ondermijning te maken
zouden kunnen hebben.

Voor een efficiënte inzameling verandert de inzameldag in bepaalde gebieden.
Het gaat om:
Leostichting Borculo verandert van de vrijdag naar de maandag
Haarlo verandert van woensdag naar donderdag
Neede Noord Oost verandert van woensdag naar dinsdag
Neede Zuid West verandert van woensdag naar donderdag
Rekken verandert van woensdag naar donderdag

Criminelen maken vaak gebruik
van de anonimiteit van bedrijven of
particulieren in het buitengebied als
dekmantel voor illegale praktijken.
Goedwillende burgers kunnen hier ook
het slachtoffer van worden.
Tijdens de bijeenkomst gaan we
verder in op dit thema, waarbij aan de
hand van voorbeelden uit de praktijk
het ‘onzichtbare zichtbaar’ wordt
gemaakt.

Aanmelden

U kunt zicht aanmelden door te
mailen naar Astrid Holl op
a.holl@gemeenteberkelland.nl.

Achterhoek bespaart: U kunt weer subsidie voor woningisolatie aanvragen
Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor de isolatie van particuliere koopwoningen. De regeling
‘Achterhoek Bespaart’ biedt huiseigenaren de mogelijkheid om maximaal 500 euro subsidie te krijgen
voor energiebesparende maatregelen in hun woning. De subsidie is beschikbaar voor dak-, gevel- of
vloerisolatie en het plaatsen van HR++ glas. Vraagt u samen met minimaal 6 buren of wijkbewoners
tegelijk subsidie aan? Dan komt u zelfs in aanmerking voor een bonus en kan de subsidie oplopen tot
750 euro. De regeling gaat - met terugwerkende kracht - in vanaf 1 oktober 2018.
Het aanvragen van de subsidie kan eenvoudig via onze website www.gemeenteberkelland.nl.

Welke voorwaarden
zijn van toepassing?
• Subsidie is alleen voor eigen woningen in de gemeente Berkelland
met een woonbestemming en de
aanvrager moet de woning zelf
bewonen. Subsidie wordt verstrekt
voor het aanbrengen van dak-, ge-

vel- of vloerisolatie of het vervangen van glas door HR++ glas.
•D
 e woning is gebouwd voor 1980.
•S
 ubsidie is maximaal 500 euro
bij minimale besteding van 1.500
euro. Anders is de subsidie maximaal 1/3 van de totale kosten. Een
burenbonus geldt als 6 aanvragen
uit de gemeente tegelijk worden

ingediend. Het subsidiebedrag kan
dan maximaal 750 euro worden.
De minimale besteding moet dan
wel 2.250 euro zijn.
• De werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd in de periode
van 1 oktober 2018 tot en met 31
december 2019 (de factuurdatum
is hierbij bepalend).

• Aanvragen moeten vóór 31 december 2019 zijn ingediend.

Aanvragen via
formulier op www.
gemeenteberkelland.nl
Het aanvragen van de subsidie kan
heel eenvoudig. Het aanvraagformulier staat op onze website www.
gemeenteberkelland.nl. Mocht u
hulp nodig hebben dan kunnen de
medewerkers van de publiekswinkel
helpen met het invullen, telefoon
0545 - 250 250.

Isolatie van uw woning betekent
direct energie besparen
Hulp nodig bij het kiezen welke
isolerende maatregel(en) het best
passen bij uw woning, wensen en
mogelijkheden? Dan kunt u terecht
bij het Verduursaam energieloket.
Kijk op www.verduursaamenergie
loket.nl of bel 0314 - 820360.
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Tot en met 31 december de mogelijkheid om te veranderen van zorgverzekeraar
Voor het jaar 2019 kunnen inwoners met een laag inkomen bij
Menzis of Salland Zorgverzekeringen een collectieve zorgverzekering (ziektekostenregeling) afnemen. Tot en met 31 december is
het mogelijk om te veranderen van zorgverzekeraar.

Voor wie?

Heeft u een laag inkomen (tot 130
procent van de bijstandsnorm), dan
kunt u overstappen naar deze collectieve zorgverzekering. In de volgende
tabel kunt u lezen wat u (of samen
met uw partner) dan maximaal netto
mag verdienen om hier gebruik van te
kunnen maken.

Meer weten of
overstappen?

Wilt u meer willen weten of denkt
u aan overstappen, kijk dan op de
website www.gezondverzekerd.nl (vul
Berkelland in). Ook is het mogelijk om
contact op te nemen met de overstapcoaches van Menzis of Salland
Zorgverzekeringen.

Max. netto maandinkomen
incl. vakantiegeld per
Jonger dan		
1 juli 2018
de AOW leeftijd 		

Ouder dan
de AOW leeftijd

Alleenstaande

€ 1.295,53		

€ 1.457,86

Echtpaar/Samenwonend

€ 1.850,76		

€ 1.993,13

Alleenstaande met kinderen

€ 1.295,53		

€ 1.457,86

Verzekeraar
Menzis
Salland Zorgverzekeringen

Telefoonnummer
088 - 222 40 80
(maandag t/m vrijdag, 8.00-19.00 uur)
0570 - 68 74 84
(maandag t/m vrijdag, 8.00-19.00 uur,
zaterdag, 9.00-13.00 uur)

Op het gemeentehuis en tijdens de
inloopmomenten van Voormekaar in
de verschillende kernen zijn folders op
te halen met meer informatie over de
verschillende ziektekostenregelingen.

Komt u er zelf niet uit, dan kunt u gebruik maken van de speciale spreekuurochtend op 19 december. U kunt
zich aanmelden voor het spreekuur
door te bellen naar de gemeente
Berkelland op 0545 - 250 250. De
spreekuren worden verzorgd door
een team van overstapcoaches en

Heeft u een smartphone of tablet, download dan de afvalapp van
de gemeente Berkelland. U kunt ook een herinnering instellen,
zodat u op tijd een signaal krijgt om afval aan de weg te zetten. De
app kan via de Appstore (zoek op ‘Inzamelkalender Berkelland’) en
Google Playstore (zoek op ‘Berkelland’) gratis gedownload worden. Door uw postcode en huisnummer in te vullen kunt u direct
zien op welke dagen welk afval op uw adres wordt ingezameld.

Dinsdagmiddag
18 december
gemeentehuis
eerder gesloten
Op 18 december 2018 is
het gemeentehuis vanaf
16:00 uur gesloten.
Vanaf 16:00 uur is de gemeente
ook telefonisch niet bereikbaar. In
geval van nood kunt u het centrale
nummer 0545-250 250 bellen.

Tot en met 31 december 2018 is het
mogelijk om te veranderen van zorgverzekeraar. Overstappen kan alleen
als u geen betalingsachterstand heeft
bij de huidige zorgverzekeraar.

Aanmelden voor
spreekuur op
19 december

Heeft u de handige afvalapp
van de gemeente Berkelland al?

U kunt dan direct zien wat de ophaaldagen op uw adres zijn van:
• Plastic, metaal en drankenkartons
• Gft-container
• Grijze container
• Oud papier
• Klein chemisch afval
• Grof tuinafval
Maar ook waar de containers staan
voor:
• Glas
• 	Kleding
• Luiers en incontinentiemateriaal
En veel waardevolle tips over de
afvalscheiding en welk afval waar
in hoort.

vrijwilligers die een op de situatie
toegespitst advies geven.

Let op de uiterste
overstapdatum is
31 december!

Gemeentehuis is
gesloten op 24 en
31 december

Het gemeentehuis in Borculo is rond de feestdagen beperkt
geopend. Wat betekent dit voor u?

Het gemeentehuis is gesloten op:

• maandag 24 december 2018
Voor de Burgerlijke Stand (alleen aangifte geboorte en aangifte overlijden) zijn wij open van 09.00 uur tot 11.00 uur
• dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018
• maandag 31 december 2018
Voor de Burgerlijke Stand (alleen aangifte geboorte en aangifte overlijden) zijn wij open van 09.00 uur tot 11.00 uur
• dinsdag 1 januari 2019
• woensdag 2 januari 2019 is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend

Scan de QR-code
om direct de app
te downloaden.

Deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Spoedzaken

Voor spoedzaken kunt u ons altijd bereiken via het centrale telefoonnummer 0545 – 250 250.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen
en een voorspoedig 2019.
QR-code Appstore

QR-code Google Playstore

Asfalteringswerkzaamheden Stationsweg in Eibergen
Op 17 en 18 december wordt
er een nieuwe asfaltlaag
aangebracht op de Stationsweg in Eibergen. Het gaat
om het gedeelte tussen de
Burgemeester Smitsstraat en
de Grotestraat. Voor dit werk
wordt de weg afgesloten.

Weersomstandigheden

Door ongunstige weersomstandigheden kan het nodig zijn om het werk uit
te stellen.

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij
vragen uw begrip hiervoor. Wij streven
ernaar de overlast zo veel mogelijk te
beperken en de weg zo snel mogelijk
weer berijdbaar te hebben.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de
uitvoering en de planning van het werk
kunt u contact opnemen met de heer
R. Borggreve. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 0545 - 250 250.
Stationsweg
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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.
Borculo
• Morsmanshof 113, plaatsen dakkapel
(30 november 2018)
Eibergen
• Grotestraat 46 (openluchttheater), realiseren
vaste bar (29 november 2018)
• Rietmolenseweg tegenover nr. 7, kappen/
rooien 2 eiken (30 november 2018)
• Molenweg 7, verbouwen woning
(3 december 2018)
Ruurlo
• Paardenbloem 12, uitbreiden woning met
berging (28 november 2018)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

Voor het volgende plan is de beslistermijn van
8 weken met maximaal 6 weken verlengd.
Eibergen
• Slemphutterweg 11, bouwen woning
(beslistermijn tot 16 januari 2019)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn
van plan om de volgende omgevingsvergunning
te verlenen.
Beltrum
• Veldkampsweg 2, beperkte milieutoets
rundveebedrijf
Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter
inzage van 12 december 2018 tot en met 22
januari 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo.
Zienswijze
Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn
mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet
het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk
zienswijzen indienen door een brief te sturen
naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon
0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in
de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt
u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend.
Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u
hierover verder geïnformeerd.

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

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

Beltrum
•M
 ariaplein, kappen 1 Amerikaanse eik
(4 december 2018)
Borculo
•D
 e Hofvoogd 12, plaatsen schutting
(29 november 2018)
Eibergen
•S
 teinkampsweg 2, bouwen bedrijfshal
(5 december 2018)
Geesteren
• Huiskesdijk 4, tijdelijk plaatsen yurt/sanitaire
voorziening met instandhoudingstermijn van
5 jaar (5 december 2018)
Neede
• Braak 40, verbouwen schuur
(29 november 2018)
• Kerkplein 1, plaatsen herinneringsplaquette
(30 november 2018)
• Oude Borculoseweg 8, bouwen carport/uitbouw
woning (5 december 2018)
• Kappenweg 3, verplaatsen schuur en vernieuwen werkplaats/schuur (5 december 2018)
Ruurlo
• Formerhoekweg nabij nr. 1, kappen 2 beuken
(29 november 2018)
• Morsdijk 6a, verbouwen schuur
(4 december 2018)
• Van Arkellaan 15, bouwen berging met
overkapping (5 december 2018)
Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage in 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.
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 de volgende projecten vergunning
verleend.
Beltrum
• Zwarteweg 20, bouwen werktuigenberging/
berging, ID-code:
NL.IMRO.1859.OVBGB20180017-0100
Neede
• Kempersdijk 53 a, gebruik te bouwen schuur/
berging, ID-code:
NL.IMRO.1859.OVBGB2018 0035-0100
Ruurlo
• Slootsdijk 21, bouwen overkapping over bestaande milieustraat, ID-code:
NL.IMRO1859.OVBGB20180015-0100

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage van
12 december 2018 tot en met 23 januari 2019 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
U kunt u de vergunningen ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.gemeenteberkelland.nl onder
‘bestemmingsplannen’.
Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van 13
december 2018 tot en met 23 januari 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.
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.
Eibergen
• Merelstraat 8, asbest verwijderen garageboxen
(3 december 2018)
Gelselaar
• Veldkeizerweg 2, verwijderen asbest schuur
(4 december 2018)
Ruurlo
• Nieuwenhuishoekweg 2, verwijderen asbest/
slopen opstallen (30 november 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.
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Van 10 tot en met 15 december 2018
Borculo
• Verkoop kerststollen door Gym en Jazzdans
Vereniging Borchlo
Eibergen, Neede en Rietmolen
• Verkoop kaarten ‘Sterren stralen’ door Rotaryclub Neede van 10 tot en met 13 december
Ruurlo
• Verkoop kerststerren door handbalvereniging
Blauw Wit Ruurlo

Van 17 tot en met 22 december 2018
Ruurlo
• Verkoop loten door voetbalvereniging Ruurlo op
22 december

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
• 28 en 29 december 2018, oliebollenverkoop en
oliebollendrive in de Kerklaan
Eibergen
• 28 december 2018, fietstoertocht Night Ride in
het buitengebied van Eibergen
Rekken
• 5 januari 2019, winter-volleybaltoernooi in
sportpark van Rekken
Ruurlo
• 16 december 2018, de Reurlse winterdag in de
Dorpsstraat

Verleende evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben voor de volgende evenementen vergunning verleend. De datum van verzending staat
achter de omschrijving.
Beltrum
• Kerklaan, standplaats oliebollen-drive
(5 december 2018)
Rekken
• Rekkenseweg 48, evenement volleybal-wintertoernooi (5 december 2018)
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.
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

11 december 2018
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Onherroepelijk wijzigingsplan
Kulsdom 3 in Geesteren

Op 5 oktober 2018 hebben burgemeester en
wethouders van Berkelland het bestemmingsplan
“Buitengebied integrale herziening, wijziging
2017-4 (Kulsdom 3 Geesteren)” vastgesteld.
Dit bestemmingsplan is op 21 november 2018
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het onherroepelijke wijzigingsplan maakt het
mogelijk om het perceel te gebruiken voor de
woonfunctie.
Inzage
Wilt u het wijzigingsplan inzien? Dan verzoeken
wij u vooraf contact op te nemen met de Publiekswinkel voor het maken van een afspraak,
telefoon 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op onze website www.
gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’. U kunt het
onherroepelijk geldende wijzigingsplan en
de bijlagen ook bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.18590000WPBGB20170015.

MILIEU
Ingekomen meldingen artikel 8.40
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende meldingen ontvangen.
Beltrum
• Veldkampsweg 2, veranderen inrichting

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

Eibergen
• L andweerdijk 2 a, veranderen inrichting
Neede
•B
 ergstraat 23 -25, starten bedrijf
•K
 oopmansweg 12, veranderen inrichting
Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 12
december 2018 tot en met 22 januari 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Tegen
bovenstaande meldingen op grond van de Wet
milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep
open.

Kennisgeving voornemen tijdelijke
inwerkingstelling mobiele puinbreker
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende melding ontvangen.

Eibergen
• Lintveldseweg 6, gebruik mobiele puinbreker
voor breken bouw- en sloopafval van 17 december 2018 tot en met 28 februari 2019.

Inzage

De wijziging van het agrarisch bedrijf valt onder
de categorie 14, onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. Uit de m.e.r.-beoordeling die
ten behoeve van deze voorgenomen verandering
is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken
van een milieueffectrapport rechtvaardigen.
Inzage
De kennisgeving, het besluit en de bijbehorende
stukken liggen van 12 december 2018 tot en met
22 januari 2019 ter inzage in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo.
Vervolgprocedure
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar
en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende
los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks
in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen
hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken
in het kader van de wettelijke procedure ten
behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit
is genomen, in dit geval de procedure voor een
omgevingsvergunning.

Het bewerken van bouw- en sloopafval met een
mobiele puinbreker moet gebeuren in overeenstemming met de algemene milieuvoorschriften
en bijzondere voorschriften.
Deze voorschriften kunt u inzien bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen de ontvangen kennisgeving staat geen
bezwaar of beroep open.

Informatie
Voor informatie over de kennisgeving of het
besluit kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250.

Besluit milieueffectrapportage
beoordeling Ringweg 32 en 34-36
in Beltrum

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

Burgemeester en wethouders Berkelland maken
bekend dat zij een beslissing hebben genomen
ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het
wijzigen van een varkens- en rundveebedrijf op
de locaties Ringweg 32 en Ringweg 34-36 in
Beltrum.
Het betreft hier het wijzigen van een installatie
voor het houden van meer dan 2.000 mestvarkens, waardoor een m.e.r.-beoordelingsplicht
geldt op basis van de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage.

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
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- Dorpsstraat, vanaf Zuivelweg tot Vordenseweg;
- Wildenborchseweg, tussen Zuivelweg en
Dorpsstraat;
- Zuivelweg en Zuivelplein;
- Leeuwerikstraat, tussen Kerkstraat en
Zuivelweg;
- Wiersseweg, tussen Boomgaard en Dorpsstraat;
- Domineesteeg;
- Esweg, tussen Dorpsstraat 17 en Esweg 2.
De Dorpsstraat zal vanaf de Barchemseweg tot
Zuivelweg open blijven tot 10.00 uur in verband
met een eventuele kerkdienst.
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.

VERKEER
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Veel informatie vindt u op
onze website
www.gemeenteberkelland.nl

Neede
• Op 24 december 2018 van 08.00 tot 13.00 uur
is de warenmarkt. Het Vlearmoesplein is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers,
van 06.00 tot 14.00 uur.

Ook kunt u via de website al
veel zaken digitaal regelen.

Ruurlo
• Voor de Reurlse Winterdag op 16 december
2018 van 08.00 tot 20.00 uur, worden de volgende wegen/weggedeelten voor alle verkeer,
behalve voetgangers, afgesloten:

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.

• 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.

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.

