BerkelBericht
Vuurwerk aangetroffen
Afgelopen week is er in een woning in Borculo 250 kg vuurwerk aangetroffen. Als deze grote
hoeveelheid vuurwerk tot ontploffing was gekomen in de woning, had dit binnen een cirkel
van 400 meter schade aan de omliggende woningen veroorzaakt. Dit zou een heel grote
impact hebben.
Oproep
Heeft u (illegaal) vuurwerk in
huis dat u dit jaar niet in huis
wilt houden? Mogelijk omdat er
dit jaar toch geen vuurwerk afgestoken mag worden of omdat
het vuurwerk is dat sinds dit jaar
verboden is? Neem dan contact
op met de gemeente via

a.holl@gemeenteberkelland.nl.
Dan gaan wij kijken wanneer en
hoe we dit kunnen afvoeren via
een erkend bedrijf.

Meld Misdaad Anoniem
Wanneer u weet dat er ergens in
de gemeente een hoeveelheid
(= meer dan 25 kg) vuurwerk in

een schuur of woning aanwezig
is, kunt u dit melden. Dit kunt u
doen door de politie te
informeren (0900-8844). U kunt
ook anoniem hiervan een
melding maken door te bellen
naar 0800-7000 of via
www.meldmisdaadanoniem.nl.
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Achterhoekse Duurzame
Huizenroute op video
In de hele Achterhoek stellen eigenaren van duurzame
woningen, bedrijven of andere locaties hun deuren open om
energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te laten zien
aan andere inwoners uit de Achterhoek. Omdat een fysieke
huizenroute niet mogelijk was vanwege corona was er een
mooi alternatief georganiseerd.
Agem Energieloket heeft alle
deelnemers van dit jaar geïnterviewd en hun verhaal op
video vastgelegd. Daardoor kun
jij je nu veilig vanuit huis laten
inspireren.

En hoef je niet te kiezen welke
huizen je langsgaat, maar kun je
ze gewoon allemaal bekijken!
Kijk op www.agem.nl/huizen
route voor alle video’s.

Collectieve zorgverzekering van de
gemeente Berkelland: rectificatie cijfers
In 2021 kunnen inwoners met een laag inkomen bij Menzis een collectieve zorgverzekering
afnemen.
Wie komt in aanmerking?

Meer weten of overstappen?

Inwoners met een laag inkomen
Inwoners die meer willen weten
(tot 130 % van de bijstandsof denken aan overstappen,
norm) kunnen overstappen op
kunnen terecht op www.gezond
deze collectieve zorgverzekeverzekerd.nl (vul Berkelland in).
ring. In de volgende tabel is
Ook is het mogelijk om contact
te lezen wat een inwoner (of
op te nemen met de overstapsamen met hun partner) dan
coaches van Menzis via 088-222
maximaal netto mag verdienen
40 80.
om hiervan gebruik te kunnen
maken.
Let op: de bedragen in BerkelBericht van 18 november
kloppen niet, dit zijn de juiste bedragen!
Max. netto maandinkomen excl. vakantiegeld per 1 juli 2020
Alleenstaande
Alleenstaande
met kinderen
Echtpaar/
Samenwonend

Jonger dan de		
AOW leeftijd		
€
1.307,90

Ouder dan de
AOW leeftijd
€ 1.462,57

€

1.307,90

€

1.462,57

€

1.864,43

€

1.984,11

Aanmelden voor het digitale
spreekuur
Inwoners die er zelf of met
iemand uit hun omgeving niet
uitkomen, kunnen een afspraak
maken voor het digitale spreekuur. Aanmelden kan via www.
spreekuur.gezondverzekerd.nl/
menzis De spreekuren worden
verzorgd door overstapcoaches
van Menzis door middel van
videobellen.

Let op de uiterste
overstapdatum!

Weg afgesloten van 30 november tot en met
18 december

Draag hier
een mondkapje

Tot en met 31 december 2020 is
het mogelijk om te veranderen
van zorgverzekeraar.
Overstappen kan alleen als er
geen betalingsachterstand is bij
de huidige zorgverzekeraar.

Blad composteren of in de tuin
laten liggen is nuttig!

Asfaltwerkzaamheden aan
Zieuwentseweg in Beltrum

Vanaf maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december
worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de
Zieuwentseweg. Het asfalt wordt vervangen voor het deel
tussen de N315 en de spoorwegovergang. In deze periode zal
het doorgaande verkeer omgeleid worden.
Ook komen er snelheidsremmende maatregelen in de
vorm van kruisingsplateaus en
wegversmallingen.

Informatie
Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de
toezichthouder van gemeente
Berkelland, de heer E. Koldeweij
via 0545-250 250.

Heeft u de mogelijkheid om blad te composteren of in uw tuin in de plantvakken te laten
liggen, dan kan dat heel nuttig zijn. In de winterperiode zoeken insecten en zoogdieren zoals
egels schuilgelegenheid of een plek voor hun winterslaap. Het aantal insecten is de laatste
Houd 1,5 meter
jaren drastisch afgenomen. Het gevolg hiervan is dat bepaalde vogelsoorten die van insecten
afstand.
leven in aantal verminderen. Het is belangrijk dat we mogelijk-heden aangrijpen om dit tegen
te gaan.
Een ander voordeel is dat het
blad wordt verteerd en door
het bodemleven wordt omgezet
in voedingsstoffen voor planten.
Hierdoor wordt de structuur
van de bodem aanmerkelijk

meer humusrijk en vruchtbaarder. Houd hiermee rekening
voordat u het blad van gemeentebomen afvoert naar een
bladkorf.

Vermijd drukke
plekken.

Bladkorven
De gemeente Berkelland plaatst
al jaren bladkorven in alle
kernen van de gemeente.
Deze korven staan op locaties
waar veel en grote gemeentebomen staan. Aanwonenden die
geen mogelijkheden hebben om
het blad in de tuin te verwerken
kunnen het blad in de korven
doen. Let op: de bladkorven zijn
uitsluitend bedoeld voor het
blad van gemeentebomen.
Ander afval dan blad mag niet in
de korven gedeponeerd worden.

Meer informatie over mondkapjes vind je op:
rijksoverheid.nl/mondkapjes

alleen samen krijgen we
corona onder controle
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Wethouder Gerjan Teselink over een Energie Neutraal
Berkelland 2030 en het initiatief voor windmolens
“Duurzame energie is belangrijk omdat het de sleutel is naar de toekomst”
De afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over het
RODE-beleid (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking) en het initiatief voor windmolens Avinkstuw.
In dit interview vragen we wethouder Gerjan Teselink om
meer uitleg.
Gerjan, wat houdt het RODEbeleid eigenlijk in?
We hebben in de Achterhoek en
in Berkelland met elkaar afgesproken dat we energieneutraal
willen zijn in 2030. Bovendien
krijgen we van de rijksoverheid
via het klimaatakkoord de
opdracht om energieneutraal te
worden, Daarover maken
regionaal afspraken in via de
Regionale Energiestrategie.
Het betekent dus dat we in
2030 alleen duurzame energie
gebruiken en dat we dan net
zoveel stroom opwekken als we
verbruiken. Dat is een belangrijk
streven, maar realiseer je goed
dat het best veel betekent. We
willen een bloeiende economie
die vooruitgaat en we willen
alle huishoudens voorzien van
stroom. Dat houdt in dat we een
enorme hoeveelheid energie
nodig hebben, alleen al voor
Berkelland.
In het RODE-beleid hebben we
kaders benoemd in welke gebieden mogelijkheden zijn voor de
aanleg van energie-opwekkers
en aan welke eisen initiatiefnemers moeten voldoen. Dat
mogen zowel commerciële als
coöperatieve initiatiefnemers
zijn. Waarbij ik zelf hoop dat er
zoveel mogelijk opbrengsten
terugvloeien naar de inwoners
in het gebied in plaats van naar
een groot, niet lokaal, bedrijf.
Welke kaders in het RODEbeleid staan? Het gaat over de
eisen van participatie, de inpassing in het landschap en over
eisen voor de biodiversiteit.

Die participatie, hoe werkt
dat nu precies?
Bij alle aanvragen om iets te
bouwen heb je te maken met
regels, buren en belanghebbenden die er iets van mogen
vinden of bezwaar kunnen
maken. Maar voor het bouwen
van energie-opwekkers moet
je nog veel meer doen. Participatie is geen ceremoniële
stoelendans. We weten dat het
gevoelig ligt en willen daarom
ook recht doen aan een gedegen proces. Participatie zit nog
voor de officiële vergunningaanvraag. Daarmee is dit proces een
dubbele firewall om inwoners al
zoveel mogelijk te horen en te
betrekken. Daarna volgt nog het
formele traject.

Hoe zit het dan met de
plannen voor Avinkstuw?
Daarvoor moet het participatieplan nog goedgekeurd worden.
Maar voordat we dat goedkeuren, gaan we eerst met de
gemeenteraad bepalen of er
aanvullende kaders nodig zijn.

Ook bespreken we wanneer
en hoe de gemeenteraad een
rol krijgt in het traject. Ik wil er
duidelijk over zijn: op dit moment hebben wij nog geen enkel
windinitiatief in de fase van
participatie. Er zijn wel enkele
initiatieven in de voorafgaande
initiatieffase. Totdat een besluit
is genomen over eventuele
nieuwe kaders zullen wij geen
grootschalige windinitiatieven in
de fase van participatie toelaten. Met andere woorden, op dit
moment houden wij windinitiatieven aan.

Er is dus nog wel inspraak
mogelijk voor bewoners?
Absoluut, we zitten nog aan
het begin van het traject. We
hebben te maken met een onderwerp dat mensen diep raakt.
En als je als bewoner ziet dat
er een plan is om in jouw buurt
een klimaatturbine te plaatsen,
dan kan ik me voorstellen dat
je daarvan schrikt. We willen de
doelstellingen halen, maar niet
ten koste van alles. Het moet
passen in de samenleving en in
ons prachtige landschap. Maar
het is belangrijk dat we elkaar
opzoeken om de dialoog aan
te gaan. Ik vind het belangrijk
dat we respectvol met elkaar
omgaan en oog hebben voor
elkaars standpunten. Alleen dan
kun je iets bereiken.

Wat is de rol van de
gemeente in deze fase?

En als we allemaal gewoon
minder stroom verbruiken?

Zoals je inmiddels wel van me
weet vind ik het zelf belangrijk
dat mensen met elkaar het
gesprek aangaan en naar elkaars
standpunten luisteren. We kunnen faciliteren dat de dialoog
op een goede manier gevoerd
wordt. Als we verharden dan
leidt dat uiteindelijk tot een
situatie waar niemand wat aan
heeft. Dus als gemeente moeten
we ervoor zorgen dat de kaders
duidelijk zijn en dat we respectvol met elkaar de discussie
aangaan.

Dat is al heel belangrijk, maar
ook dan komen we er nog niet.
Het betekent dat we moeten
kijken naar slimmere manieren
om met ons verbruik om te
gaan. Ik hou zelf van technische
vernieuwing en van vooruitgang.
De techniek is al ver. Laten
we alle technische kennis slim
gebruiken.

Maar waarom die klimaatturbines. We kunnen toch
alle bedrijfsdaken vol leggen
met zonnepanelen?
Ja, dat klopt en dat willen we
ook heel graag. Maar het heeft
wat haken en ogen omdat het
stroomnet er nog niet klaar
voor is. En ook als we ieder dak
gebruiken is het bij lange na niet
genoeg voor de hoeveelheid
energie die we nodig hebben. Ik
heb zelf ook zonnepanelen op
mijn dak thuis, maar deze grijze
herfstweken leveren maar bar
weinig stroom op. Dus we moeten het groter aanpakken als we
energieneutraal willen zijn en
daarbij is windenergie nodig.

Maar de techniek verandert
nog iedere dag.
Ja, dat klopt. Maar het betekent
niet dat je maar moet blijven
wachten tot de beste oplossing
er is. Je moet je realiseren dat
we in een baanbrekend tijdperk
leven. We moeten mee op die
innovatiegolf, juist met onze

‘oerend smart’ mentaliteit in de
Achterhoek. Vandaag beginnen
is ook vandaag een voorbeeld
hebben voor de generatie die na
ons komt. Dat is belangrijk.

Waarom vind je het
belangrijk dat we overgaan
op duurzame energie?
Dat is voor mij zo klaar als een
klontje. We hebben allemaal
voorbeelden dat we op dit
moment te veel vragen van
onze wereld. Dat kan niet zo
doorgaan. Ik heb thuis een foto
staan van mijn vader, mij en mijn
zoontje van 5 jaar. Drie generaties naast elkaar. Daar gaat het
toch om in het leven? Dat je het
leven doorgeeft voor volgende
generaties?

Ik kan het niet maken om mijn
kinderen te vertellen dat wij met
elkaar de kennis in huis hadden,
maar de stap niet hebben genomen om de Achterhoek leefbaar
te houden. Ik mag hopen dat
ik over 30 jaar ook op zo’n foto
mag staan, maar dan weer met
mijn kleinkind erbij. Of misschien dan wel met 4 generaties.
Dus het antwoord op je vraag:
duurzame energie is belangrijk
omdat het de sleutel is naar de
toekomst. Voor onze kinderen
en kleinkinderen. We zien hier in
de Achterhoek nu al de gevolgen van onze stilstand, met die
droogte. Wij moeten de verantwoordelijkheid nemen. Samen.
Nu.

Op de website van de gemeente staat een speciale button ‘Berkelland Energieneutraal 2030’.
Daaronder staat veel informatie over het beleid, de veelgestelde vragen maar ook hoe je als
particulier subsidie aan kunt vragen. Ook een infographic legt kort en beeldend uit wat het
RODE-beleid is en wat er gebeurt als er een initiatief is voor energieopwekking. Bij de veelgestelde vragen staat ook een overzicht van de verleende en in procedure zijnde vergunningaanvragen voor zonneparken.
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17 november 2020

Gedeeltelijke lockdown gaat verder
Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Groepen
Binnen: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).

Thuis

Vervoer
Ontvang maximaal 3 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Reis niet naar het buitenland en
boek geen reis. Reizen binnen het
Koninkrijk mag wel.

Buiten: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.

Winkelen en boodschappen
Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op basis
van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Mondkapje in ov is verplicht.

Sport
Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Geen publiek bij sport.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Commissies vergaderen op 1 en 2 december
De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 1 december. Indien de vergadering
vanwege het tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 9 december worden hervat.
De raadscommissie Ruimte vergadert op 2 december. Door de maatregelen vanwege het
coronavirus vinden deze vergaderingen online plaats. U kunt ze live volgen via internet.
Commissie Bestuur en
Sociaal - dinsdag 1 december,
19.30 uur
Op de agenda staat onder
andere:
• Coronacrisis en maatregelen
• Regionale inkoop Wmo en
Jeugdhulp vanaf 2022
• Tweede Bestuursrapportage
2020 Sociale Dienst Oost
Achterhoek
• Verordening Starterslening
2021 en Bijstorting in Startersfonds

• Slotwijziging
• Belastingverordeningen 2021

Commissie Ruimte - woensdag 2 december, 19.30 uur
Op de agenda staat onder
andere:
• Revitalisering centrum
Borculo
• Raadsbrief over Beleidsregel
functieverandering naar
wonen en woningsplitsing in
de kernen

Inspreken
In verband met het coronavirus
vinden raads- en commissievergaderingen online plaats.
Er bestaat online nog steeds de
mogelijkheid om in te spreken.
Als u zich heeft aangemeld voor
het inspreken ontvangt u van
ons een e-mail met een instructie.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht kunt u zich melden
bij de griffie.

Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering.
Dit doet u door te bellen naar
0545-250 805 of te mailen naar
griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken op website
De volledige agenda en de
bijbehorende stukken vindt u op
www.gemeenteberkelland.nl >
Raad & Commissies.

Commissievergaderingen live
via internet
U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via
https://channel.royalcast.com/
berkelland.

Ook kunt u de vergaderingen de
volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk
om fragmenten terug te kijken,
bijvoorbeeld per agendapunt of
per spreker.

Welke vergaderingen worden
uitgezonden?
• Alle openbare raadsvergaderingen
• Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
• Alle openbare commissievergaderingen Ruimte

Om inwoners met betalingsachterstanden op tijd te kunnen helpen

Project ‘Vroeg erop af’ start eind november
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Sociale Dienst Oost Achterhoek
(SDOA) willen vroegtijdig financiële problemen van inwoners aanpakken om te voorkomen
dat schulden hoog oplopen. Eind november 2020 start het project ‘Vroeg erop af’. Het doel is
om inwoners te ondersteunen in het realiseren van haalbare oplossingen voor de betalingsachterstanden en om problematische schulden te voorkomen. De gemeenten en SDOA
hebben met verschillende partners zoals woningbouwcorporaties en verzekeringsmaatschappijen een convenant ondertekend om op tijd gegevens uit te wisselen.
Vroegsignalering is het tijdig
signaleren van betalingsachterstanden van inwoners. In
het convenant zijn afspraken
gemaakt over de uitwisseling
van gegevens met verschillende
signaalpartners. Er worden nu
ook afspraken gemaakt voor
een landelijk convenant, zodat
volgend jaar ook andere energiebedrijven en particuliere
verhuurders aansluiten.

Gemiddelde schuld van
40.000 euro
Inwoners met schulden melden
zich vaak pas bij een gemiddelde
schuld van 40.000 euro. Schaamte en onbekendheid met de
verschillende regelingen spelen
een grote rol. Ook denken inwoners vaak dat ze zelf wel tot een
oplossing kunnen komen. Als bij
inwoners sprake is van problematische schulden, dan worden

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.

ze ondersteund in een verwijzing naar schuldhulpverlening.
De hulpverleners werken samen
met vrijwilligersorganisaties en
de Stadsbank Oost Nederland.

Schulden hebben invloed op
gezondheid
In Nederland heeft één op de
tien huishoudens problematische schulden. In 2015 hadden
tussen de 1 en 1,5 miljoen huis-

Neede
• Koeweidendijk 29, plaatsen dakkapel
(11 november 2020)
• Borculoseweg 109, starten Bed &
Breakfast (12 november 2020)
• Dumasweg 45, bouwen vrijstaande
woning (13 november 2020)

Ruurlo

Beltrum

• Vellerdwarsdijk 5, ombouwen varkensstal
tot berging (11 november 2020)
• Enkeerdlaan 33, bouwen vrijstaande
woning (13 november 2020)

• Eibergseweg 11, verbouwen bestaande
woning (10 november 2020)
• Grutto 2 en 4, bouwen dubbele woning
(11 november 2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

Borculo
• Lebbenbruggedijk 23, aanleggen kunstwandelroute (10 november 2020)
• Malusstraat 17, plaatsen dakkapel
(13 november 2020)
• Lochemseweg 3 e en 3 f, opnieuw in
gebruik nemen 2 appartementen
(13 november 2020)

Eibergen
• Ballastweg 6, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (10 november 2020)
• Hoonesweg 8, plaatsen tijdelijke woonunit (11 november 2020)
• Ontinkweg 2, verbouwing voormalige
deel (13 november 2020)
• Hoondermaatsweg 1, bouwen schuur en
chalet (13 november 2020)
• Borculoseweg 6, bouwen hobbyschuur
(16 november 2020)

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

Eibergen
• Kerkstraat 41, aanpassen bedrijfsbestemming naar woning (beslistermijn
tot 6 januari 2020)

Neede
• De Voort 1, revisievergunning (uitgebreide procedure) (beslistermijn tot
21 mei 2021)

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

Geesteren

Borculo

• Overbielseweg 1, kappen 2 eiken
(15 november 2020)

• Needseweg nabij nr. 23, aanleggen
koppelleiding (16 november 2020)

houdens risicovolle of problematische schulden. Daarvan behoren 1,2 miljoen huishoudens tot
de onzichtbare schuldenaren:
zij maken geen gebruik van formele schuldhulpverlening. Het
hebben van schulden heeft veel
invloed op mensen. Het leidt tot
psychische- en ander gezondheidsklachten, huisuitzetting en
opvoedingsproblemen. Het aantal mensen met schulden wordt
door de coronacrisis alleen nog
maar groter.

Medewerker van Voormekaar
neemt contact op met
inwoner

neemt een medewerker van het
Voormekaar team contact op
met die inwoner. Als de inwoner toestemming geeft, wordt
er passende ondersteuning
ingezet. Wanneer er een plan
van aanpak wordt opgesteld,
dan wordt het incassoproces
met één maand opgeschort. Dit
geeft ruimte om betalingsregelingen tot stand te brengen,
betalingsverplichtingen te
hervatten of door te verwijzen
naar schuldhulpverlening. Het
aanbod van het project ‘Vroeg
erop af’ is vrijwillig.

Wanneer een inwoner bij de
gemeente in beeld komt, dan

• Snofhuttedijk 1, kappen en rooien
2 fruitbomen (19 november 2020)

Eibergen
• Havikhorst 4, bouwen garage en aanleggen inrit (13 november 2020)

Gelselaar
• Pierinkdijk 18, beperkte milieutoets
varkenshouderij
• Meester Heuvelstraat 3, vestigen beautysalon aan huis en plaatsen reclamebord
(13 november 2020)

Neede
• Borculoseweg 123, starten kapsalon aan
huis in bestaand bijgebouw (13 november
2020)
• Nieuwstraat 33, aanleggen inrit
(16 november 2020)
• Caeciliënkamp 5, bouwen schuur met
overkapping (17 november 2020)

Ruurlo
• Groenloseweg 56, kappen 3 populieren
(16 november 2020)
• Wildpad 3, aanleggen inrit (17 november
2020)

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.

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 Berkel-

land, 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.

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning
Voor de volgende plannen is van rechtswege een omgevingsvergunning verleend.
De datum van verzending staat achter de
omschrijving.

Neede
• Kempersdijk 20, plaatsen overkapping
(18 november 2020)

BerkelBericht
Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage van 5
november tot en met 17 december 2020 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

beroep instellen. U kunt uw beroepschrift
sturen naar de rechtbank Gelderland, Team
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in
Arnhem.

Bezwaar

Crisis- en herstelwet

Als belanghebbende kunt u binnen de
periode van ter inzage legging bezwaar indienen tegen een van rechtswege verleende vergunning. U moet het 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

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit heeft gevolgen voor
procesregels. De Afdeling behandelt uw
zaak versneld. Ook moeten alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn van zes
weken bekend zijn. Na deze zes weken kunt
u dus geen (aanvullende) beroepsgronden
aanvoeren.

Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening
Een van rechtswege verleende vergunning
treedt pas in werking, nadat de bezwaartermijn ongebruikt is verstreken of als op een
ingediend bezwaarschrift is beslist.
Wilt u dat de vergunning eerder in werking
treedt?
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.

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

Eibergen
• Boksveenweg/Winterswijkseweg, realiseren zonnepark, ID-code: NL.IMRO.1859.
OVBGB20200009-0100
• Eimersweg ter hoogte van nr. 7, realiseren zonnepark, ID-code: NL.IMRO.1859.
OVBGB20200011-0100

Haarlo
• Braakmansdijk 2 en 4, realiseren zonnepark ‘Dievelman’, ID-code: NL.IMRO.1859.
OVBGB20200010-0100

Neede
• Ruilverkavelingsweg, realiseren zonnepark, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20200003-0100

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage van 26
november 2020 tot en met 7 januari 2021 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.
U kunt de vergunningen ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.
gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van
27 november 2020 tot en met 7 januari
2021 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
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Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben daarom het voornemen deze
personen uit te schrijven. De gevolgen
hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan
maken van overheidsvoorzieningen (zoals
aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW
enzovoort). Het is daarom van groot belang
zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing
te doen. Onderstaande personen dienen
binnen 4 weken na publicatie contact op
te nemen met het team Burgerzaken via
telefoonnummer 0545-250 250. Indien deze
personen zich niet binnen deze periode
melden, worden zij uitgeschreven uit de
Basisregistratie Personen

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.

• Collecte door de Stichting Leger des Heils
Fondsenwerving

Beltrum

Inzage

• Aangepaste verkoopactie vogelvoer/
nestkastjes door speeltuinvereniging
D’n Geetelingshook

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 26 november 2020
tot en met 6 januari 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u deze
inzien, dan kunt u contact opnemen met
de Publiekswinkel voor een afspraak via
telefoonnummer
0545 – 250 250.
Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook
vinden op de gemeentelijke website www.
gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het
ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen
ook bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.
BPEBG20200007-0010.

B. Müthing

09-08-2002

COLLECTES & ACTIES
Van 23 tot en met 28 november 2020
Hele gemeente

Van 30 november tot en met
5 december 2020
Hele gemeente
• Collecte door Kerk in Actie

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.

MILIEU
Ingekomen meldingen Besluit lozen
buiten inrichtingen

Borculo

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende melding ontvangen.

• Hambroekweg 4, verwijderen asbest
(13 november 2020)

Eibergen

Geesteren

• Karel Doormanstraat 12 t/m 20 (even
nrs.), installeren bodemenergiesysteem

• Hekweg 22, verwijderen asbest van
kapschuur (13 november 2020)

Inzage

Gelselaar
• Driesenweg 8, verwijderen schoorsteen
(11 november 2020)

Neede
• De Venneriet 5, verwijderen asbest van
schuren (13 november 2020)

Ontwerpbestemmingsplan Karel
Doormanstraat e.o. in Eibergen
Voor het gebied Karel Doormanstraat e.o.
in Eibergen geldt het bestemmingsplan
“Eibergen, Woongebieden 2011”. In dit
bestemmingsplan staat dat het gebied mag
worden gebruikt voor woningbouw en voor
een school.
De gemeente is van plan om dit te veranderen. Door een herziening van het geldende
bestemmingsplan wordt het mogelijk om
op de locatie van de voormalige school woningen te realiseren en op de voormalige
woonlocaties komt een groen- en verkeersbestemming respectievelijk voor groeninrichting en parkeerplaatsen. Hiervoor heeft
de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan “Eibergen, Woongebieden 2011,
herziening 2020-2 (Willem Sluiterschool
e.o.)” gemaakt.

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.

stemmingsplannen’ 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.18590000WPBGB20200007.

Deze melding ligt ter inzage van 26 november tot en met 6 januari 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt
u een melding inzien, dan kunt u contact
opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.
Tegen bovenstaande meldingen op grond
van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kan
iedereen zijn mening geven over het
ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het
indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te
sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor
het indienen van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de heer G.W.
Janssen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0545 – 250 250.
U kunt later alleen beroep instellen tegen
het besluit van de gemeenteraad tot het
vaststellen van het bestemmingsplan als u
op tijd zienswijzen heeft ingediend tegen
het ontwerpbestemmingsplan.

Rietmolen
• Rectificatie Achterveldweg 4, verwijderen asbest van 3 schuren
(20 oktober 2020)

Ruurlo
• Nieuwenhuishoekweg 4, verwijderen
asbest en slopen 2 schuurtjes (17 november 2020)
Dossier van een aangevraagde /
verleende omgevingsvergunning inzien?
Maak een afspraak met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250.

BURGERZAKEN

RUIMTELIJKE ORDENING
Onherroepelijk wijzigingsplan Heelweg 16-16a-16b in Beltrum
Op 15 september 2020 hebben burgemeester en wethouders van Berkelland het
bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging
2020-1 (Heelweg 16-16a-16b Beltrum)”
vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 5
november 2020 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.

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens BRP

Inzage

Voornemen tot uitschrijving uit de
Basisregistratie Personen
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de Wet Basisregistratie
Personen (Wet BRP) staan ingeschreven.

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 ‘Be-

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

Ruurlo
• Op 11 en 18 december 2020, warenmarkt, van ca. 06.00 uur tot ca. 13.30 uur:
afsluiten van de Dorpsstraat, gelegen
tussen pand de Keizerskroon en pand
de Luifel voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers.

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
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Overdag werken wij op afspraak.
Maandag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur
(woensdag tot 16.30 uur)
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur (de publieksbalie is dan in de middag gesloten).

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
Afspraak maken
0545-250 250 of via onze website:
www.gemeenteberkelland.nl
Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200 – 7270 HA BORCULO

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
0544-395 527
Vragen over welzijn, wonen, zorg, meedoen of
geldzaken? Bezoek www.berkellandwijzer.nl
Berkellandwijzer: de sociale, online
wegwijzer van Berkelland

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
Website:
www.voormekaar.net

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?
0573-452 532 - kremer@achterhoeknieuws.nl
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.

