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Vrijwilligers in het zonnetje,

deze keer de vrijwilligers van NPV Neede!
Deze maand: Vrijwilligers NPV Neede
Vijvercommissie Ter Weemepark uit Neede
Deze maand verraste Wethouder
Marijke van Haaren samen met Anouk
van het Voormekaar team de vrijwilligers van NPV Neede die al sinds
1946 het onderhoud van het Ter
Weemepark uit Neede voor hun
rekening nemen.

Vorig jaar was er veel overlast van
jongeren rondom het park. De overlast
was zelfs zo extreem dat de vrijwilligers zich niet meer veilig voelden.

Vrijdagochtend rond koffietijd stapte
Marijke het Ter Weemepark binnen.
Het kwam goed uit dat er dit keer
gekozen is voor een extra grote
taart. Er werd namelijk niet 1 persoon
maar een complete commissie in het
zonnetje gezet. Tussen de geiten,
kippen, kalkoenen en hertjes werd
de slagroomtaart verorberd door de
heren. ‘Dat hebben deze heren ook
echt verdiend’, vertelt Marijke.

“We zijn bijzonder blij dat het park
weer wordt bezocht door onze doelgroep; kinderen met ouders of met
opa’s en oma’s” zegt Dinant Rohaan,
voorzitter van NPV Neede. “Gemeente
Berkelland heeft onze klachten zeer
serieus opgenomen. We zijn samen
met gemeente, politie, jongerenwerk
en nog meer instanties in gesprek
gegaan met de jongeren”. Diverse
oplossingen zoals een jongerenwerker

Ter Weemepark is echt
voor kleine kinderen!

hebben ertoe geleid dat er geen overlast meer is. “We hebben samen veel
plezier bij het onderhoud van het park.
Vooral als we zien dat onze doelgroep
daar ook van geniet”. De liefde voor
de dieren is zelfs zo groot dat 1 van de
vrijwilligers een verstoten pasgeboren
geitje zelf heeft opgevoed en wekenlang in huis heeft gehad. Inmiddels
huppelt het geitje weer tussen de
andere dieren in het Ter Weemepark.

Wethouder Marijke van Haaren tussen de vrijwilligers van het Ter Weemepark

Een vrijwilliger opgeven voor een verrassingsbezoek?

Elke maand zet Voormekaar een vrijwilliger in het zonnetje. Op deze manier laten wij zien dat we vrijwilligerswerk ongelooflijk waarderen. Kent u een vrijwilliger die het echt verdient om bedankt en verrast te worden? Geef haar of hem op bij
Voormekaar Berkelland via het e-mailadres: vrijwilligerspunt@voormekaar.net. Wie weet staan we binnenkort aan de deur.
Wilt u -net als de Vijvercommissie- vrijwilligerswerk doen in Neede? Laat het weten aan het Voormekaar Team in Neede.
Wilt u via een andere weg iets voor een ander doen? Er zijn allerlei leuke vacatures te vinden op www.voormekaar.net
(Klik op Vrijwilligerspunt).

Collegebezoek aan Timmerije in Noordijk
Op 13 november brachten
burgemeester en wethouders
een werkbezoek aan Timmerije
in Noordijk. Algemeen directeur Wim Simons nam het college mee in de ontwikkelingen
en gaf een rondleiding door dit
schitterende bedrijf.
Timmerije is met zo’n 200 medewerkers één van de grootste werkgevers
van Berkelland. 50 van hen werken er
via de voormalige sociale werkvoorziening. Het bedrijf heeft 50 spuitgietmachines en maakt 1.500 verschillende
producten.
Ruim 85 jaar geleden begon Timmerije als ijzersmederij. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot een moderne
kunststof spuitgieterij en maakt men
hoogwaardige kunststofproducten. Dat
varieert van jasbeschermer tot kinderzitje (maxi cosi) en van stoelleuning tot
onderdelen voor complexe ventilatoren
en koffiezetapparaten.
Timmerije is leider in kunststof spuit-

gieten. De ruime ervaring en specialistische product- en proceskennis wil
men altijd inzetten om voor de klant
het maximale resultaat te bereiken.
Het samenwerken staat voorop en
daarom ook het motto om het hoogste
niveau te halen; ‘the next level in
plastics’.
Ook maatschappelijk voelt Timmerije
zich erg betrokken. Dat geeft men
vorm door lokale sponsoring van
het verenigingsleven, deelname aan
festiviteiten en het organiseren van
bedrijfsbezoeken.

Winnaar Inspiratie – en
Innovatie award 2018

Timmerije heeft als eerste kunststofspuitgietbedrijf volledig in eigen
beheer een nieuw samengesteld
biologisch materiaal tot een succesvol
eindproduct weten te produceren.
Het gekozen materiaal Vibers™ is
een 100% biologisch afbreekbaar
biopolymeer versterkt met natuurvezel
van het duurzaam geteelde Olifantsgras. Timmerije heeft 2 hectare van

dit energiegewas aangeplant om in de
toekomst verder met partners milieu
vriendelijke, duurzame en biologisch
afbreekbare producten te ontwikkelen. Dit wordt gecombineerd met een
duurzame productie op energiezuinige
spuitgietmachines gevoed door eigen
opgewekte groene stroom met ruim
500 zonnepanelen.
Timmerije zegt daarover: “Laten wij
een voorbeeld zijn voor de kunststofverwerkende industrie door naast de
technische kringloop, ook de biologische kringloop verder te ontwikkelen
voor de wereld van morgen.”

Olifantsgras

Horeca-convenant ’Veilig Uitgaan 2018’ ondertekend
Op 17 oktober sloten vertegenwoordigers van gemeente, politie,
het Openbaar Ministerie en het bestuur van afdeling Berkelland van
Koninklijke Horeca Nederland het nieuwe horeca-convenant ‘Veilig
Uitgaan 2018’ af.
Dit nieuwe horeca-convenant
vervangt het convenant uit 2007.
Dit vanwege gewijzigde wet- en
regelgeving (zoals de Drank- en
Horecawet) en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van
het nieuwe convenant is om een

prettig en veilig uitgaansklimaat
te bevorderen, op basis van een
integrale aanpak van problemen.

Afspraken convenant

Het convenant omvat verschillende
afspraken over de inzet die alle

partijen op basis van hun eigen
verantwoordelijkheid hieraan
leveren. Deze gaan onder meer
over het toelatingsbeleid, de te
hanteren huisregels, maatregelen
in het belang van de openbare en
veiligheid, de inzet van beveiliging,
verantwoorde alcoholverstrekking,
sluitingstijden en het voorkomen van
geluidsoverlast.
Het convenant werd door Hendrike
Lobbes (voorzitter afdelingsbestuur
van Koninklijke Horeca Nederland),

Hanneke de Bruyne (teamchef van
politie), Sandra Wiarda (Officier van

Justitie) en burgemeester Joost van
Oostrum ondertekend.
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Als de hamer valt…
Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de
vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij
telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de
beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.
In de raadsvergadering van 13 november 2018 heeft de gemeenteraad
besloten:
•H
 et normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2018 en 2019
vast te stellen.
•D
 e heer M. Braakman te benoemen
tot lid van de Raad van Toezicht
van de stichting Openbaar Primair

Onderwijs Noord Oost Achterhoek
voor de periode 1 augustus 2018 tot
1 augustus 2022.
• Het initiatiefvoorstel van J.B. Boer
(D66) om over te gaan tot de aanleg
van een nieuwe ontsluitingsweg/
route vanaf de N315 naar het bedrijventerrein Neede/De Russchemors
conform variant A te verwerpen.
• De bestaande rentetarieven (staffel)

van de sociale lening van de Stadsbank Oost Nederland met ingang
van 1 januari 2019 te verlagen met
5,9%.
• Tot het inzamelen van plastic, metaal
en drankenkartons (PMD), uiterlijk
per 1 juli 2019 met containers in
plaats van met plastic zakken. De
containers te betalen uit de egalisatiereserve afval en eind 2020 te
onderzoeken of er nieuwe mogelijkheden zijn naar verwerking van ons
huishoudelijk afval (zoals bijvoorbeeld nascheiding).
• Het ‘Kader Woonzorg Initiatieven
Berkelland’ vast te stellen inclusief
amendement A-18-11 waarbij in uitzondering op het reguliere Wendbaar

Woonbeleid voor initiatiefnemer geen
contingenten of een bijdrage in een
transformatiefonds aan de orde is,
als er sprake is van een experiment
met innovatie in de zorg.
• Het Plan van aanpak voor de
doorvertaling van de Structuurvisies
Wonen voor Borculo, Eibergen,

Gewijzigde openingstijden en werken op afspraak
De gemeente Berkelland past de openingstijden aan
vanaf 1 januari 2018. De openingstijden worden:

Publiekswinkel

Balies burgerzaken

Maandag van 8.30 uur - 17.00 uur
Dinsdag van 8.30 uur - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 uur - 16.30 uur
en op woensdagavond vrije inloop van 17.00 uur - 19.00 uur
Donderdag van 8.30 uur - 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 uur - 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 en blijft iedere werkdag geopend van
8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag tot 19.00 uur.

Start
parkeeronderzoek
Borculocentrum
In de week van 19 tot en met
24 november 2018 vindt een
onderzoek plaats naar het
parkeren in het centrum van
Borculo.
Dit onderzoek wordt gedaan met
het oog op het revitaliseren van
het centrum van Borculo en wordt
uitgevoerd door het bedrijf Goudappel Coffeng.
Het onderzoek omvat onder andere:
• 	Het uitvoeren van een parkeerdrukmeting (= percentage tijd dat
een parkeerplek bezet is)
• 	Het uitvoeren van een parkeermotiefmeting (= verhouding kort/
lang parkeren aan de hand van
kentekens).

De gemeente Berkelland gaat van 1 januari 2019 een proef uitvoeren met werken op afspraak. Dit om de wachttijden te verkorten.
Daarnaast is de gemeente telefonisch niet bereikbaar op dinsdagmiddag, enkel voor spoedgevallen.
De publiekswinkel van de gemeente
is momenteel op maandagochtend
gesloten. Vanaf 1 januari 2019 zal de
winkel op maandagochtend open zijn
en op dinsdagmiddag gesloten. Dit
past beter bij de wensen van inwoners.
Daarnaast gaat de gemeente werken
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 de website van de gemeente
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.

Telefonische
bereikbaarheid

De gemeente is vanaf 1 januari telefonisch op dinsdagmiddag niet bereikbaar, enkel voor spoedgevallen. Wel
kan contact opgenomen worden met
de gemeente via WhatsApp en andere
sociale media.
Deze werkwijze wordt tijdens de
proefperiode direct geëvalueerd. Dan
besluit de gemeente of de openingstijden van balies en telefonie per 1 juli
2019 definitief gewijzigd worden en of
er overdag op afspraak gewerkt blijft
worden.

2

Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen vast te stellen en het college
van burgemeester en wethouders
op te dragen om de planologische
maatregelen zoals genoemd in het
Plan van aanpak voor te bereiden en
door te voeren.

Woensdagavond
5 december is
er geen avondopenstelling
Publiekswinkel
Op 5 december 2018 is de
Publiekswinkel ’s avonds
gesloten. U kunt dan tussen
17.00 en 19.00 uur niet bij
ons terecht.

Afspraak maken

U kunt op de dinsdag- tot en met
vrijdagmorgen van 8.30-12.30
uur zonder afspraak terecht in de
Publiekswinkel. In de middag werken we op afspraak. Dit voorkomt
lange wachtijden. Een afspraak
maken kan via www.gemeenteberkelland.nl of 0545-250 250.
Uw afspraak wordt dan op een
middag ingepland.

Vanaf 1 juli 2019 inzameling plastic, blik en drankenkartons met containers

Tot 1 juli 2019 nog inzameling
met de plastic inzamelzakken
De gemeenteraad heeft op 13 november besloten tot invoering van de PMD-container.
Na de aanbesteding kan naar verwachting de inzameling met containers vanaf
1 juli 2019 plaatsvinden.
Tot 1 juli kunt u het PMD nog aanbieden in de plastic inzamelzakken. De volle
inzamelzakken worden 1x per 2 weken aan huis opgehaald.

Wat mag er in de plastic
inzamelzakken?
• 	Plastic verpakkingsafval zoals: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes,
plastic tubes, potjes, deksels, zakken
en folies.
• Metalen verpakkingsafval zoals: frisdrankblikjes, blikjes van honden- en
kattenvoer, soep- en groenteblikken,
metalen deksels, tubes en doppen,
aluminium schaaltjes en bakjes.
• Drinkpakken: pakken voor sap, soep
en zuivel zoals melk, yoghurt, vla
e.d., drinkpakjes voor kinderen.

Voor alle drie de afvalsoorten geldt:
het uitspoelen van de verpakkingen
is niet nodig. Ze moeten wel leeg zijn.
En doppen mogen op de verpakkingen
blijven zitten.
De volle plastic inzamelzakken worden
iedere 2 weken bij u opgehaald.

Niet genoeg of te veel
inzamelzakken?

Overzicht van alle adressen in Berkelland waar u tijdens de openingsuren
gratis plastic zakken kunt afhalen of
kunt terugbrengen als u er te veel
heeft.

Plaats

Borculo
Geesteren
Gelselaar
Haarlo
Ruurlo
Neede
Noordijk
Rietmolen
Lochhuizen
Eibergen
Eibergen
Beltrum
Rekken

Afhaalpunt

Gemeentehuis
Dorpshuis De Zunnekamp
Dorpshoes Gelster
Kulturhus ‘t Stieltjen
Kulturhus Ruurlo
De Hofmaat
Gemeenschapshuis ‘t Haarhoes
Dorpsaccommodatie Rietmolen (DAR)
Het Noaberhoes
De Huve
De Meergaarden
Kulturhus de Wanne
Den Hof

Adres

Marktstraat 1
Zonnekamp 11
Pastorieweg 10
Wolinkweg 12
Nieuwe Weg 5
Hofmaat 4
Haardijk 2b
Van Everdingenstraat 66a
Diepenheimseweg 32a
Grotestraat 52
Willem Sluyterstraat 6
Mariaplein 6
Lindevoort 14
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In gesprek over wonen in Rietmolen
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Op 14 november is in Rietmolen opnieuw met inwoners gesproken over wonen in het dorp. De belangstelling was groot.
Samen werd gesproken over de leefbaarheid van Rietmolen.
Welke mogelijkheden zijn er, voor jong tot oud, om in het dorp
te kunnen blijven wonen?
De avond werd gestart met een
welkom door Patriek Piepers, inwoner
van Rietmolen. Patriek zit samen met
meerdere inwoners in een projectgroep die al enige tijd werkt aan een
nieuw dorpsplan voor Rietmolen.
Later vertelde inwoner Joost Lansink
welke stappen zijn gezet om te komen
tot een nieuw dorpsplan.
Anja van Maren, contactpersoon
Wonen bij de gemeente Berkelland,
vertelde over de ontwikkelingen op
het gebied van wonen. Ze stelde de
aanwezigen gerust door te melden
dat nieuwe woningen ontwikkeld

kunnen worden in Rietmolen, als uit
onderzoek blijkt dat er een aantoonbare woonbehoefte is die niet in de
bestaande woningen is te vervullen.

Kansen, uitdagingen en
bedreigingen
Aan de inwoners werd vervolgens
gevraagd in groepen te spreken over
kansen, uitdagingen en bedreigingen
voor wonen in Rietmolen. Dat leverde
de volgende reacties op:
• Er zijn weinig woningen voor ouderen en jongeren in Rietmolen.

Veel ouderen blijven daarom nu
wonen in de woningen waar ze als
jong gezin zijn ingetrokken.
• Veel jongeren zijn de laatste jaren
vertrokken naar andere dorpen, omdat daar meer geschikte woningen
voor hen waren.
• Er zijn nog verschillende bouwkavels
te koop op De Mölle. Deze kavels
zijn nu te duur.
• Als er woonbehoefte is onder inwoners, is de locatie van Maalderij Kuiper ook een mooie plek in het dorp
om nieuwe woningen te ontwikkelen.

meer informatie. Na de enquête
worden er gesprekken gevoerd met
inwoners over hun woonwensen.
Eind februari worden de resultaten
van de enquête verwacht en natuurlijk

gedeeld met alle inwoners. Het hele
traject is te volgen op www.rietmolen.
eu of op de facebookpagina van stichting gemeenschap Rietmolen.

Woonwensen in kaart
brengen
Vanaf begin december wordt een
woonwensen-enquête gehouden
onder alle inwoners van Rietmolen.
Dit is een onderdeel van het woononderzoek ‘(T)huis in Rietmolen’.
Het doel van het onderzoek is om de
woningmarkt van Rietmolen in kaart
te brengen. Een belangrijke vraag
hierbij is: sluiten aanbod en vraag
voldoende op elkaar aan? En wat
zijn anders de woonuitdagingen voor
Rietmolen? Via een brief ontvangen
inwoners van Rietmolen hierover

Onttrekking aan openbaarheid
zandpad tussen Zwilbroekseweg
en Rekkenseweg in Eibergen
Burgemeester en wethouders
van Berkelland hebben op
13 november 2018 besloten
om het zandpad gelegen aan
de oostkant van de kavel in
de hoek tussen de Zwilbroekseweg en de Rekkenseweg
in Eibergen te onttrekken aan
de openbaarheid.
Het besluit ligt vanaf 21 november
2018 tot 2 januari 2019 gedurende
de openingstijden ter inzage in de
Publiekswinkel.
Belanghebbenden kunnen beroep
instellen tegen het besluit. Beroep
instellen is gedurende 6 weken mogelijk vanaf de dag waarop dit besluit
ter inzage ligt. Beroep instellen kan
bij de Rechtbank Gelderland, team
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800
EM ARNHEM. Het beroepschrift moet
ondertekend worden en bevat ten
minste:
a. d e naam en het adres van de indiener;

Commissie Bestuur en
Ruimte vergadert
28 november in
gemeentehuis Borculo
De raadscommissie Bestuur en
Ruimte vergadert op 28 november 2018, om 19.30 uur, in de
raadzaal van het gemeentehuis,
Marktstraat 1 in Borculo.
De vergadering van de commissie Sociaal op 27 november
2018 vervalt.

b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Bij het beroepschrift wordt een kopie
van dit besluit gevoegd. Een belanghebbende van wie redelijkerwijs
verweten kan worden dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht
kan geen beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Het beroep stopt de uitvoering van dit

besluit niet. De rechtbank Gelderland
oordeelt over het ingediende beroep.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland kan op verzoek
de uitvoering van dit besluit voorlopig
voorkomen. Dat gebeurt in afwachting
van de definitieve beslissing van de
rechtbank en alleen als de voorzieningenrechter vindt dat er sprake is van
spoedeisend belang. Adres: voorzieningenrechter rechtbank Gelderland,
Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM ARNHEM.

Op de agenda staat onder andere:
• Watertakenplan Berkelland 2019
t/m 2023
• 	Inkoop duurzame energie; afhandeling motie M-17-28
• Najaarsnota 2018
• Achterhoek Raad 3 december 2018
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, 0545250 805.
U kunt slechts 1x inspreken bij de
commissie- of bij de raadsvergade-

ring over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen
kan ook aandacht gevraagd worden
voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5
minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze
website www.gemeenteberkelland.nl
> Raad & commissies > Commissie
…
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.

Commissievergaderingen live via internet
De commissievergaderingen kunt
u live volgen via https://channel.
royalcast.com/berkelland.
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Gedeelte Hogebrugweg in Haarlo
wordt opnieuw bestraat
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Vanaf woensdag 21 november tot en met 21 december 2018 wordt een gedeelte van de Hogebrugweg
in Haarlo opnieuw bestraat. Het gaat om het gedeelte tussen de huisnummers 1 en 2, 2a.
Tijdens het werk dat uitgevoerd wordt door Dostal Wegenbouw, is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken.
Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij
streven ernaar de overlast zo veel

mogelijk te beperken.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de

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
• Needseweg nabij nr. 23, plaatsen schutting
langs parkeerplaats P1 (9 november 2018)
Eibergen
• Prakkestraat 14, bouwen bijgebouw
(8 november 2018)
• Kantoordijk/Slemphutterweg, kappen 2 eiken
(8 november 2018)
Geesteren
• Slaapweg 4a, kappen perenbomen
(8 november 2018)
• Hekweg 10, bouwen schuur (7 november 2018)
• Respelhoek 6, uitoefenen B&B
(13 november 2018)
Haarlo
• Wolinkweg nabij nr. 3, kappen 2 eiken
(13 november 2018)
Neede
• Bergweg 9a, uitbreiden clubgebouw
(9 november 2018)
• Braak 40, verbouwen schuur
(11 november 2018)
• Deldenseweg 3, kappen 6 populieren/1 eik
(9 november 2018)
• Schurinkweg 4, kappen 15 eiken
(12 november 2018)
Ruurlo
• Vordenseweg (omgeving), aanleggen
moutainbikeroute (7 november 2018)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

Voor het volgende plan is de beslistermijn van
8 weken met maximaal 6 weken verlengd.
Eibergen
• Haaksbergseweg 30, plaatsen terreinafscheiding (beslistermijn tot 26 december 2018)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

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

uitvoering en de planning van het werk
kunt u contact opnemen met de heer
R. Borggreve. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 06-10456854.

Eibergen
•O
 ude Berkel op de Maat, bouwen strandpaviljoen
Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 21 november tot en met 1 januari 2019 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
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
• Prins Hendrikstraat 2, raamkozijn wijzigen naar
openslaande deuren (9 november 2018)
• Ruurloseweg 35, plaatsen gevelreclames
(13 november 2018)
Neede
• Pasmanweg 6, verbouwen bedrijfswoning
(met inwoning) (8 november 2018)
• Kempershof 2, vergroten erker
(13 november 2018)
• Peppelendijk 2, vellen populier en naaldboom
(13 november 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.
Geesteren
• Needse Tolweg 7, gebruiken bedrijfswoning als
plattelandswoning, ID-code: NL.IMRO.1859.
OVBGB20180023-0100
Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage van 21 november
tot en met 2 januari 2019 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo.
U kunt u de vergunning ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’
Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van 22
november tot en met 2 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.
Beltrum
• Horsterweg 1, totaalsloop en verwijderen
asbest van varkensstal/ligboxenstal/achterhuis
(7 november 2018)
Eibergen
• G.J. ten Cateplein 7, verwijderen asbest uit
voormalig portiershuis/schaftlokaal
(5 november 2018)
• Meidoornstraat 42, verwijderen asbest uit
woning (5 november 2018)
Geesteren
• Overbielseweg 2, verwijderen asbest schuur
(5 november 2018)
Neede
• Diepenheimseweg 61, verwijderen asbest
kapschuur (5 november 2018)
• Wheemergaarden 9, verwijderen asbest opstallen (8 november 2018)
Ruurlo
• Ruiterboschweg 2a, verwijderen asbest twee
schuren/losliggend asbest (5 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-aanhuis 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 19 tot en met 24 november 2018
Hele gemeente
• Collecte door stichting Nationaal MS Fonds
Rietmolen
• Oud ijzer actie door muziekvereniging Amicitia
op 24 november
Ruurlo
• Verkoop speculaas door Koninklijke Muziekvereniging Sophia’s Lust op 24 november

20 november 2018
Van 26 november tot en met
1 december 2018

RUIMTELIJKE ORDENING

Hele gemeente
• Collecte door de Stichting Fondsenwerving
Leger des Heils
Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo en
Eibergen
• Verkoop soep door Sportclub Haarlo van
28 november tot en met 1 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.
Eibergen
• Op 1 december 2018, van 20.00 tot 23.00 uur,
concert door muziekvereniging Excelsior Eibergen in tennishal Tennis-Inn aan Mors 13

• Op 23 december 2018, van 15.00 tot 21.00
uur, kerstmarkt in centrum, aan de Brink

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

Onherroepelijk wijzigingsplan
Bollertweg 17 in Gelselaar

Op 11 september 2018 hebben burgemeester en
wethouders van Berkelland het bestemmingsplan
“Buitengebied integrale herziening, wijziging
2018-8 (Bollertweg 17 Gelselaar)” vastgesteld.
Dit bestemmingsplan is op 31 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 Bollertweg 17 in Gelselaar 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.18590000BPWPBGB20180016.

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

MILIEU
Ingekomen meldingen artikel 8.40
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende meldingen ontvangen.
Borculo
• Lochemseweg 3, veranderen inrichting
Geesteren
• Boerenesweg 4, veranderen inrichting
Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 21
november 2018 tot en met 1 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.

Eibergen
• Op 23 december 2018 wordt de kerstmarkt
gehouden. Van 15.00 tot 21.00 uur is de Brink
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De parkeerplaats blijft bereikbaar.
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

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

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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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.

• 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.

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.

