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Koningin Máxima opent Groene Mineralen Centrale

Op woensdag 4 september heeft Koningin Máxima de ‘Groene
Mineralen Centrale’ in Beltrum geopend. Dat deed ze door
het opendraaien van een kraan, waarna schoon water in een
bassin stroomde.
De centrale wint mineralen
terug uit dierlijke mest en restproducten van de voedselverwerkende industrie in de regio,
verlaagt het kunstmestgebruik

in de regio en zorgt er zo voor
dat kringlooplandbouw dichterbij komt. De koningin kreeg een
rondleiding door de fabriek die
dankzij de inzet van zelfgepro-

Ervaar wat het is om
dementie te hebben

duceerd biogas volledig energieneutraal is.
In de centrale worden dierlijke
mest en andere organische
reststromen succesvol gescheiden in kunstmestvervanger
Groene Weide Meststof, een
bodemverbeteraar en schoon
water. Boeren in de regio

nemen de kunstmestvervanger
en bodemverbeteraar af. Het
biogas is voor eigen gebruik en
wordt onder andere geleverd
aan FrieslandCampina in Borculo, door middel van een rechtstreekse leiding. Burgemeester
Joost van Oostrum: "We zijn
trots op dit innovatieve bedrijf
in onze gemeente. Het bedrijf

Groot Zevert Vergisting staat
binnen onze gemeente al jaren
als innovatief en betrouwbaar
bekend. Zij maken kringlooplandbouw realiteit. Dat onze
koningin uitgerekend dit bedrijf
bezoekt, onderschrijft dat naar
mijn mening."

16 september beginnen werkzaamheden
aan oude N18 tussen Eibergen en Groenlo

Voor inwoners die zorgen voor iemand met dementie
De gemeente Berkelland organiseert in samenwerking met Into
D’mentia een activiteit speciaal voor inwoners die zorgen voor iemand met dementie. Met behulp van een Virtual Reality Dementiebril kunnen zij ervaren hoe mensen met dementie dagelijkse
situaties beleven en hoe de omgeving op ze reageert. Dit kan
helpen in het beter begrijpen van iemand die dementie heeft en
wat er allemaal in zijn/haar hoofd omgaat.

Wanneer en waar kunt u gebruik maken van de Virtual
Reality Dementiebril?
Op dinsdag 17 september ’s morgens in Ruurlo in de bibliotheek
(Dorpsstraat 74) en ’s middags in Borculo in de bibliotheek
(Hoflaan 5). Daarnaast op donderdag 19 september ’s morgens in
Neede bij Jimmy’s (Bergstraat 10) en ’s middags in Eibergen in de
bibliotheek (Grotestraat 58).

Aanmelden vooraf is nodig
U kunt zich aanmelden bij het Klantcontactcentrum
van de gemeente
Berkelland via 0545250 250. In overleg
wordt een afspraak
gemaakt voor een
geschikt tijdstip. Een
medewerker van
Voormekaar en een
zorgprofessional
zijn aanwezig om
eventuele vragen
op het gebied van
Met behulp van de Virtual Reality Dementieondersteuning te
beantwoorden. Het bril kunnen inwoners ervaren hoe mensen
duurt in totaal onge- met dementie dagelijkse situaties beleven.
veer 40 minuten.

Wereld Alzheimer Dag 2019: week vol activiteiten
21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het is de dag waarop
wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie, een ziekte
die grote impact heeft op het leven van veel mensen. In Berkelland zijn er rond deze datum verschillende activiteiten waaraan
u kunt deelnemen. Meer informatie hierover vindt u op
www.gemeenteberkelland.nl/dementie

Oostzijde langs Ballastput richting Kerkdijk

Westzijde aansluiting Kiefteweg - gemeentegrens
Oost Gelre

Vanaf 16 september begint de aannemer met de aanpassingen aan de oude N18. Het gaat om
het weggedeelte oostelijk van de nieuwe N18 langs de Ballastput richting de Kerkdijk en het
weggedeelte aan de westzijde van de nieuwe N18 tussen de aansluiting met de Kiefteweg en
de gemeentegrens met Oost Gelre.
Smaller, nieuwe deklaag,
fietspad dubbelzijdig
De aanpassingen aan de oude
N18 bestaan uit het smaller
maken van de weg en deze
te voorzien van een nieuwe
deklaag aansluitend aan de al
aangelegde nieuwe weggedeeltes. Daarnaast worden delen van
de bestaande eenzijdige fietspaden verwijderd. Ter hoogte van

de Ballastput wordt het fietspad
aan de oostzijde dubbelzijdig
aangelegd.

Omleiding
Tijdens de afsluitingen van de
verschillende wegvakken wordt
het doorgaande verkeer als het
nodig is via een omleidingsroute
omgeleid.

Contactpersonen
Voor vragen of opmerkingen
over de uitvoering kunt u de
toezichthouder van het werk, de
heer R. Borggreve aanspreken of
met hem contact opnemen. De
heer Borggreve is op werkdagen
van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer
06-10456854.

Voor actuele vacatures, banenmarkten en andere interessante nieuwtjes!

Download nu de ‘SDOA werkt’ app!
De ‘SDOA werkt’ app is
in eerste instantie voor
de klanten van de Sociale
Dienst, maar ook voor andere
werkzoekenden die op zoek
zijn naar werk. U kunt de app
downloaden. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

evenementen, bijvoorbeeld als
banenmarkten en speeddates.
- Informatie over inleverdata
voor inkomensformulieren en
betaaldata van uitkeringen.
- Contactgegevens van de
medewerkers van SDOA en
WSPA.

Met de app vindt u onder
andere makkelijk en snel:

Download de app via:

- Actuele vacatures in Oost Achterhoek en kunt u makkelijk op
een vacature reageren.
- Informatie over interessante

1. In de Google Play Store of
Apple Appstore
2. Maak uw account aan
3. Ontdek alles wat de ‘SDOA
werkt’ app u te bieden heeft.
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Gemeenteraad vergadert 17 september om 16.30 uur
in gemeentehuis Borculo
De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 17 september om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.
Op de agenda staat onder
andere:
• Vragenhalfuur
• Spreekgelegenheid voor het
publiek *)
• Bestemmingsplan ‘Neede,
Centrum 2011, herziening
2019-1 (Bergstraat 7 – 9a)
• Bestemmingsplan ‘Neede,
Woongebieden 2011, herziening 2018-1 (Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak)’
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, De Brille 1 Borculo 2018’
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Diepenheimseweg 25a
Neede 2019’

• Benoemen leden Raad van
Toezicht Stichting OPONOA
• Vergaderrooster 2020 van de
gemeenteraad
• Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
• Rekenkameronderzoek ‘Zicht
op de jeugdhulp in Berkelland’
• Uitvoering motie G1000 / Burgertop
• Bestuursrapportage 2019
• Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling ‘Samen
Veilig 2019-2022’
• Kwalitatieve toetsingscriteria
woningbouw Regio Achterhoek

Inspreken
*) Als u gebruik wilt maken van
het spreekrecht kunt u zich
melden bij de griffie. Dit kan tot
uiterlijk 16.00 uur op de dag van
de vergadering. Dit doet u door
te bellen naar 0545 – 250 805 of
te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl
Het inspreken in een commissieof raadsvergadering bestaat uit
2 delen.
Voorafgaand aan de vergadering
wordt u uitgenodigd om uw
verhaal te doen. U kunt dan met
een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij
u dan een aantal vragen stellen.
Vervolgens heeft u tijdens
de vergadering vijf minuten
inspreektijd. Hierna krijgen alle

Nieuwe regels plaatsing zonnepanelen in
beschermd dorpsgezicht Gelselaar ter inzage
De gemeente heeft nieuwe regels voor de plaatsing van zonnepanelen in het beschermde
dorpsgezicht opgesteld. Het bestaande strenge beleid, voor de plaatsing van zonnepanelen
binnen het beschermde dorpsgezicht Gelselaar, wordt wat minder streng. De regels liggen
tot en met 22 oktober 2019 ter inzage. U kunt uw mening geven door zienswijzen in te dienen.
Daarna worden de nieuwe regels ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het plaatsen van zonnepanelen
op het eigen dak is een betrekkelijk eenvoudige manier om zelf
bij te dragen aan het terugdringen van het gebruik van fossiele
brandstoffen. Maar niet altijd
levert deze installatie op een
oud pannendak een mooi beeld
op voor de omgeving. Juist
in kwetsbare en waardevolle
gebieden willen we zuinig zijn
op deze beeldkwaliteit. Daarom gelden er in beschermde
dorpsgezichten wat meer regels
om deze kwaliteit ook hoog te
houden. Daarom mogen zonnepanelen ook niet zonder vergunning worden geplaatst.
Volgens het geldende beeldkwaliteitsplan (de ‘welstandsregels’)
zijn zonnepanelen alleen toegestaan als ze niet zichtbaar zijn
of op het achterdakvlak liggen.
Deze regels gelden ook voor
de nieuwere woningen bijvoorbeeld uit de jaren 80 en 90.
We zijn samen met het Gelders
Genootschap op zoek gegaan
naar meer ruimte in de regels
om zonnepanelen te kunnen
toestaan zonder dat de beeldkwaliteit van het beschermd
dorpsgezicht Gelselaar wordt
aangetast. De nieuwe regels
staan in het ontwerp ‘Aanpas-

leden de ruimte om vragen te
stellen, maar is geen ruimte voor
een gesprek. Wel krijgt u het
laatste woord, om tot slot kort
nog iets te kunnen zeggen.
U kunt per vergadering één keer
inspreken bij de commissie- of
raadsvergadering.
Bij raadsvergaderingen kan
alleen ingesproken worden over
onderwerpen die op de agenda
staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht
gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

ken die op de agenda betrekking
hebben, vindt u op onze website
www.gemeenteberkelland.nl. >
Raad & Commissies.
Of de agendapunten hamer- of
bespreekstukken zijn kunt u hier
ook vinden.
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30
uur en op woensdag tot 19.00
uur in de Publiekswinkel aan de
Marktstraat 1 in Borculo.

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

De volledige agenda en de stuk-

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 …
sing/aanvulling beeldkwaliteitsplan Beschermd Dorpsgezicht
Gelselaar’.
De nieuwe regels geven meer
ruimte op daken die geen of een
minder karakteristieke waarde
hebben of op grote afstand liggen. Zoals de jongere woongebieden en het buitengebied. In
de Dorpsstraat en het carré rond
de kerk blijven de regels streng.

Inzage
De nieuwe regels liggen ter
inzage van 11 september tot
en met 22 oktober 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo. Deze publicatie en het
voorstel kunt u ook vinden op
de gemeentelijke website www.
gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter
inzage’.

Zienswijze
Binnen deze termijn van zes
weken kan iedereen zijn mening
geven over de nieuwe regels. Dit
heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief
te sturen naar het college van
burgemeester en wethouders
van Berkelland, Postbus 200,
7270 HA in Borculo. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen
met de heer Roy Oostendorp
van het team Opdrachtgevers
of mevrouw Erna Bullée van het
Team dienstverlening omgeving,
telefoon 0545–250 250.
U kunt later alleen beroep
instellen tegen het besluit
van de gemeenteraad tot het
vaststellen van het aangepaste
beeldkwaliteitsplan als u op tijd
zienswijzen heeft ingediend
tegen de nieuwe regels.

Jus, vet (kleine hoeveelheden) → groene container
Eierschalen → groene container
Eierdozen van:
- Grasvezel → oud papier
- Papier → oud papier
- Plastic → plastic
Doppen van pinda’s en noten → groene container
Stofzuigerzakken → grijze container

Ook afval uit de zakloze stofzuiger hoort in de grijze container

Kattenbakkorrels → grijze container

Kattenbakkorrels met keurmerk mogen in de groene container

Steekschuim (oasis) → grijze container
Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op
www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de
gemeente Berkelland.

Welzijnsraad vergadert op 19 september
De Welzijnsraad vergadert
ook dit najaar op locatie op de
gebruikelijke donderdagavond.
De eerstvolgende vergadering
vindt plaats op 19 september
om 20.00 uur in Dorpshuis ’t
Haarhoes aan de Haardijk 2b in
Noordijk.

U bent van harte welkom om
deze vergadering bij te wonen.
Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur
een inloop-/spreekuur en kunt
u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt

u hiervan gebruik maken, dan
moet u dit – uiterlijk de dag van
de vergadering om 16.00 uur melden door te bellen naar de
gemeente Berkelland: 0545250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda
Tijdens de vergadering van 19
september worden de volgende
onderwerpen toegelicht:
• algemene ontwikkelingen
binnen het sociaal domein
• verordening sociaal domein in
begrijpelijke taal

• sociale kaart
Daarnaast komen de reguliere
agendapunten aan de orde.
Voor meer informatie: zie website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail
naar welzijnsraad.berkelland@
kpnmail.nl.
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Heerlijk thuis in huis: al 215
woongelukgesprekken aangevraagd!

In juni ontvingen inwoners
tussen 70 - 75 jaar uit Berkelland een uitnodiging om
zich aan te melden voor een
gratis woongelukgesprek.
Dit woongelukgesprek is onderdeel van een gezamenlijke
campagne Heerlijk thuis in huis
van de gemeente Berkelland,
wooncorporatie ProWonen,
verduurSaam energieloket,
Kruiswerk Achterhoek en
Liemers en Zlimthuis. Heerlijk
thuis in huis is bedoeld om
50-plussers uit Berkelland bewust te maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen.

Grote belangstelling
Wij hebben zeer veel aanvragen voor het woongelukgesprek ontvangen. Een geweldig
resultaat waar we heel blij
mee zijn. Vanwege deze grote
belangstelling kan het wel wat
langer duren voordat wij op uw
aanvraag reageren. U wordt
uiterlijk oktober gebeld voor
het maken van een afspraak.

Benieuwd naar de
mogelijkheden om langer
thuis te blijven wonen?
Op www.thuisloket.nu/berkelland vindt u meer informatie
over Heerlijk thuis in huis. Ook
vindt u er tips, zoals aantrekkelijke leningen waar u gebruik
van kunt maken.
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Zoek en vind elkaar via Naobercontact
Voor een computerklus, hulp in de tuin, een Rummikubmaatje en meer!
Wilt u zich inzetten voor
een ander? Zoekt u hulp of
contact met een naober als
het even niet lukt? Eenmalig,
iedere week of alles daartussen in? In de buurt? Zoek
en vind elkaar via Naobercontact!
Wat is Naobercontact?
Naobercontact is de online
ontmoetingsplaats voor burenhulp in de gemeente Berkelland.
Naobercontact is gratis en
bedoeld voor inwoners die iets
voor een ander willen betekenen
of zelf op zoek zijn naar hulp.
Maar ook als u het leuk vindt
om eens met iemand koffie te
drinken, een hobby te delen of
naar een museum te gaan kunt
u bij Naobercontact terecht. In
Berkelland hoef je niet naast
elkaar te wonen om tóch een
naober te zijn!

Geesteren

Waar vind ik Naobercontact?
Op de website www.voormekaar.net (onder Meedoen) vindt
u allerlei verschillende oproepjes van inwoners. Ga eens kijken,
er zit vast iets bij dat bij u past!
Wat dacht u bijvoorbeeld:
• Van de vraag van een inwoner uit Ruurlo (85 jaar) die
van Rummikub houdt en een
maatje zoekt om dit spelletje
te spelen?
• Een oproep van een 33 jarige
moeder uit Borculo die graag
met iemand wil sporten?

• Griemerweg 3, plaatsen keerwand bij kuilvoerplaats inclusief beplantingsstrook

• Spoorstraat 66 a, wijzigen voorgevel en
plaatsen permanente reclame (30 augustus 2019)

Inzage

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.

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen
ter inzage van 11 september tot en met
22 oktober 2019 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de
ontwerpvergunning ook inzien op
www.gemeenteberkelland.nl onder
‘bestemmingsplannen’.

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

Eibergen

Zienswijze

• Esweg 2c-24, realiseren 4 inritten bij nieuwe woningen (27 augustus 2019)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING
Aanvragen

Haarlo
• Groenloseweg 2, uitbreiden crematorium
(28 augustus 2019)

Neede
• Hoonteweg 4, herbouwen bestaande
schöppe (26 augustus 2019)
• Hagdijk 4, plaatsen zonnepanelen
(28 augustus 2019)
• Brummelweg nabij nr.1, plaatsen telecommast en bijbehorend hekwerk
(29 augustus 2019)

Rekken
• Oldenkotseweg 7, verbouwen dubbele
woning (29 augustus 2019)

Ruurlo
• Sikkelerweg 8 a, bouwen schuur
(30 augustus 2019)

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

Neede
• Dennenweg 3, verbouwen woning
(beslistermijn tot 15 oktober 2019)

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
• Avesterweg 1, aanleggen survival trainingsparcours (3 september 2019)

Eibergen
• J.W. Hagemanstraat 46, plaatsen 3 aanduidingsborden (30 augustus 2019)

Geesteren
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

• Hekweg 14, verbouwen woonboerderij
(30 augustus 2019)

Ruurlo
• Binnemansdijk, achter woning Dalkruid 8,
rooien 1 beuk (29 augustus 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

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.

Besluit op bezwaar reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben een besluit op bezwaar
genomen en vergunning verleend voor het
volgende project. De datum van verzending
staat achter de omschrijving.

Gelselaar
• Diepenheimseweg 28, plaatsen 20 zonnepanelen op dak voorzijde garage
(4 september 2019)

• Of de zoektocht voor een
alleenstaande mevrouw uit
Eibergen die heel graag haar
voortuin opnieuw zou willen
bestraten, maar dit zelf niet
kan regelen?
Zo zijn er nog meer kleine en
grote vragen te vinden op Naobercontact. En natuurlijk is het
mogelijk om zelf een oproep te
doen of iets aan te bieden.
Staat er een oproepje tussen
waar u iets in kunt betekenen?
Reageer dan direct. In overleg
met elkaar maakt u vervolgens
verdere afspraken. Tot ziens op
Naobercontact!

Beroep
U kunt in beroep gaan als u het niet eens
bent met dit besluit. U heeft hiervoor zes
weken de tijd. Deze zes weken gaan één
dag na het versturen van dit besluit in. Uw
beroep (brief) stuurt u naar de Rechtbank
Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem.

Voorlopige voorziening
Kunt u de beslissing op uw beroep niet
afwachten? Dan kunt u de rechtbank vragen
een voorlopige voorziening te treffen. Dit
kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld.
U moet hierbij aannemelijk maken dat het
uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen
voor u heeft en u een spoedeisend belang
heeft bij de voorlopige voorziening. De
rechter beslist of met de uitvoering van het
besluit moet worden gewacht.
U stuurt uw verzoek om een voorlopige
voorziening naar de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Gelderland, Postbus
9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u
een kopie van uw beroep meestuurt.

Griffierecht/digitaal beroep
U moet griffierecht betalen als u in beroep
gaat en bij het instellen een verzoek om
voorlopige voorziening.
U kunt ook digitaal uw beroep of verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DiGiD
nodig. Op de website https://www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie.

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
• Molenweg 6, verwijderen asbest schuur
(30 augustus 2019)
• Parallelweg 22, verwijderen asbest
(30 augustus 2918)

Geesteren
• Hallerdijk 4, verwijderen asbest/slopen
schuur na stormschade (2 september
2019)
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Ruurlo

Eibergen

Gelselaar

• Borculoseweg 70, verwijderen asbest 3
schuren (29 augustus 2019)
• Van Heeckerenlaan 28, verwijderen asbest schuur (2 september 2019)

• 27 tot en met 30 september 2019, live
muziek, tent, buitenbar bij Irish Pub
Home, Kerkstraat 2
• 28 september 2019, buurtfeest Kruiskamplaan

• Boshoek 6, veranderen bedrijf

Geesteren
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.

• 6 oktober 2019, menwedstrijden Oude
Diepenheimseweg/Mensinkdijk
• 16 november 2019, slipjacht paarden over
diverse wegen

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

Haarlo
• Batendijk 9, huwelijksfeest op 5 oktober
2019 (3 september 2019)

Inzage
De vergunning kunt u inzien bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Inzage
Deze melding ligt ter inzage van 11 september tot en met 22 oktober 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen bovenstaande meldingen op grond
van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

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

Eibergen en buitengebied

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.

• Verkoop koeken door volleybalvereniging
Boemerang

Voorlopige voorziening

Berkelland

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.

• Voor de Berkelland Rally op 5 oktober
2019.
de volgende wegen worden afgesloten
voor alle verkeer op 5 oktober 2019 van
12.00 uur tot 19.30 uur:
- voor de klassementsproef Eibergen:
Stokkersweg, Kuipersweg, Olden
Eibergsedijk, Stokkersweg, Lintveldseweg, Kormelinkweg, Molenweg, Warfen
dijk, Stilleweg, Weerkampsweg,
Bruininkdijk, Hupselse Markeweg,
Molenweg, Hupselse Esweg.
- voor de klassementsproef RekkenHolterhoek:
Zuid Rekkenseweg, Diekerweg, Huurnerweg, Zuid Rekkenseweg, Lanneversweg, Vredensebaan, Nieuwenkampsweg,
Rammelbroeksweg, Slemphutterweg,
Meeldijk, Kranenweg, Noachweg, Zwilbroekseweg, Karmansweg, Slemphutterweg, Koenderinksweg, Zwilbroekseweg,
Kantoordijk.
- voor de klassementsproef Beltrum:
Bruinvisweg, Huurninkallee, Buitinksweg, Startmansweg, Avesterweg,
Mölleweg, Damweg, Bosmansweg,
Avesterweg, Bultmansweg, Sonderenweg, Eibergseweg, Zwarteweg, Peppelendijk, Heelweg, Waterdijk, Zwarteweg,

Van 9 tot en met 14 september 2019
Hele gemeente
• Collecte door het Prinses Beatrix Spierfonds

Van 16 tot en met 21 september 2019
Hele gemeente
• Collecte door de Nierstichting

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.

Berkelland
• 12 oktober 2019, kaartleesrit voor klassieke auto’s over diverse wegen

Borculo
• 10 september 2019, oefenjacht honden
en paarden over diverse wegen

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

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

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

de volgende wegen worden afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en fietsers, op 5 oktober 2019 van
07.00 tot 21.00 uur:
- voor het servicepark/terrein op de
Kiefte:
Kiefteweg vanaf Groenloseweg tot
Venneslatweg, Venneslatweg vanaf
Kiefteweg tot Jukkertweg en Jukkertweg vanaf Venneslatweg tot Kiefte.
- voor de start en finish bij het openluchttheater, tentoonstelling en kofferbak
verkoop op park De Maat:
Grotestraat, rondom NH kerk, Grotestraat, vanaf nr. 30 richting park de Maat
en Huve, Wemerdijk, vanaf aula richting
park de Maat.
Een snelheidsremmende maatregel
van 30 km/uur wordt ingesteld op de
Vredenseweg vanaf Winterswijkseweg
tot Slemphutterweg op 5 oktober 2019
van 12.00 uur tot 19.30 uur.

Neede
Voor de survival op 20 oktober 2019 van
9.00 tot 24.00 uur:
afsluiten voor alle verkeer, behalve voetgangers van de:
- Giffelerweg tussen ventweg Borculoseweg en fietspad Oude Spoordijk;
- Oudestraat;
- Vlearmoesplein met aanliggende deel
Merelstraat;
- Fazantweg tussen Merelstraat en
Kievitstraat;
- Borculoseweg tussen Bonkertskamp
en Rapenburg/Oudestraat.
instellen parkeerverbod op Merelstraat
tussen Fazantweg en Stationsweg.

Bezwaar

Bruggertweg, Bellegoorsweg, Waterhoekdijk, Geerdinksdijk.

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

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.

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.

