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Innovatie in centrum Eibergen: de aquaparker
In Eibergen wordt hard gewerkt aan de laatste fase van de
revitalisering van het centrum. Op dit moment ondergaat de
Brink een metamorfose. Aan de kant van Jumbo wordt de
laatste hand gelegd aan de rijbaan en de parkeerplaatsen.
Dit zijn geen standaard parkeerplaatsen maar hier wordt een
nieuwe vinding gebruikt: de aquaparker.

Mogelijkheden voor
bodeminfiltratie en
waterberging voor nieuwe
bomen

Wethouder Gerjan Teselink:
“Al zijn de plannen voor het hele centrum en ook voor de Brink zo’n 3
jaar geleden gemaakt, we blijven voortdurend kijken naar de opgaves
waar we voor staan, zoals klimaatadaptatie. De aquaparker is daar
een mooi voorbeeld van. Een echte nieuwe vinding in Nederland die als
eerste in het centrum van Eibergen is toegepast. Daarmee combineren
we parkeren en groen!”

In eerste instantie was het de
bedoeling om 18 ‘gewone’
parkeerplaatsen aan te leggen
tussen de - toen nog aanwezige
- kastanjebomen. Na onderzoek
bleek dat deze bomen niet levensvatbaar waren en moesten
worden weggehaald. Daardoor
moest dit gebiedje opnieuwiingericht worden. Daarbij is niet
alleen gekeken naar groeiplaatsverbetering voor de nieuw te
planten bomen, maar ook naar
de mogelijkheden van bodeminfiltratie en waterberging.

Aquaparker
De aquaparker-parkeeroplossing levert een bijdrage aan een
veranderend klimaat waarin
droogte, (extreme) regenval en
hittestress een steeds grotere
rol gaan spelen. De open structuur van de betonplaat maakt
het mogelijk om meer groen
toe te voegen in de vorm van
bodembedekkers.
Dit is niet alleen goed voor de
hittestress maar ook voor de
biodiversiteit!

nu/projecten/plan-fase-4 kunt
u live meekijken met de werkzaamheden. Ook via de app
‘Centrumplan Eibergen’ (scan de
QR-code) is het mogelijk om de
werkzaamheden te volgen. Hier
vindt u ook de planning.

Werkzaamheden op de Brink
thuis te volgen
Wilt u de werkzaamheden op
de Brink volgen vanuit huis?
Dat kan, via www.webwatch.

Resultaten Schoon Belonen 2020

Spreekuur ideeëndokter Johan Godschalk digitaal

42 verenigingen en scholen
zamelden 935 containers PMD in

Berkellands Naoberfonds

Berkelland beloont schoon! Door afval te scheiden en zwerf
afval op te ruimen, kunnen verenigingen en scholen geld
verdienen. Clubleden en klasgenoten zamelen flesjes en
blikjes in en ruimen zwerfafval op, zodat gemeente Berkelland weer een stuk schoner is. De flesjes en blikjes worden
netjes gerecycled en dienen zo weer als waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Een win-win situatie!
Elke volle container met
ingezamelde blikjes, flesjes en
andere plastic verpakkingen
is 5 euro waard. Met dat geld
kunnen weer nieuwe spullen
worden gekocht voor de school
of vereniging. Dit project wordt
uitgevoerd onder de noemer
Schoon Belonen. Afgelopen jaar
waren de resultaten - ondanks
de coronamaatregelen- weer
veelbelovend. Er hebben maar
liefst 42 verenigingen en
scholen deelgenomen. En er
zijn in totaal maar liefst 935
PMD-containers ingezameld.
Dit is een prachtige prestatie
waar de gemeente Berkelland
trots op is!

Is uw school of vereniging geïnteresseerd in dit project, dan
kunt u contact opnemen met de
gemeente via info@gemeenteberkelland.nl of bellen met
0545-250 250.

Vragen over veilig wonen?

Voor het antwoord op deze en al uw andere vragen over
wonen, ondersteuning, vervoer, geldzaken, opvoeden,
werk en zorgen voor een ander.
Ga naar Berkellandwijzer en vind informatie en de organisatie
die u verder kan helpen.

In januari heeft de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds positief geadviseerd
over het project Podium Eibergen om concerten op kleine schaal in Berkelland te gaan organiseren. De gemeente heeft het advies overgenomen en subsidie beschikbaar gesteld. Kijk
voor filmpjes over gehonoreerde projecten ook eens op de facebookpagina van het Berkellands Naoberfonds.
Spreekuur ideeëndokter
Johan Godschalk digitaal
Heeft u ideeën voor een mooi
project, dat goed is voor de
leefbaarheid, draagvlak heeft
in de buurt, vernieuwend en
duurzaam is en waaraan veel
inwoners meewerken, bezoek
dan het (digitale) spreekuur
van de ideeëndokter. In overleg
met hem kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het

Berkellands Naoberfonds. Johan
Godschalk is elke vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur telefonisch
en via de mail bereikbaar voor
een digitaal spreekuur. Graag op

afspraak zodat hij voldoende tijd
voor iedereen kan inplannen.
U kunt contact met hem
opnemen via mailadres
johangodschalk@hotmail.com.

Einde waardebonnenactie
energiebesparende maatregelen in zicht
Inwoners van de gemeente Berkelland kunnen nog tot en met 31 maart hun waardebon ter
waarde van maximaal € 50,- voor energiebesparende maatregelen verzilveren. Als het maximale budget voor deze actie eerder is behaald, kan de einddatum ook vervroegd worden. De
waardebonnen zijn ook nog aan te vragen op www.agem.nl/waardebon.
De waardebonnenactie is een
actie die wordt uitgevoerd namens de Achterhoekse gemeenten, om energiebesparing te stimuleren. Je kunt deze gebruiken
om de volledige aanschafwaarde tot € 50,- teruggestort te
krijgen op jouw rekening. Omdat
de winkels zijn gesloten, is het
goed om te weten dat de waardebon ook ingezet kan worden
voor online bestelde artikelen.
Zolang de artikelen maar op de

maatregelenlijst staan en er
een factuur aangeleverd kan
worden.

Kijk voor de maatregelenlijst,
voor verzilveren en voor meer
informatie over de waardebon
op www.agem.nl/waardebon.
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Wat is er anders bij deze verkiezing?
De komende Tweede Kamerverkiezing wordt door corona anders dan we gewend zijn in
Nederland. De komende tijd zullen we u daarover verder informeren. In dit artikel delen
we de belangrijkste wijzigingen.
Er zijn meerdere verkiezingsdagen: 15,16 en 17 maart

Vervroegd stemmen
(early voting)

Normaal gesproken hebben we
in Nederland één verkiezingsdag
waarop kiezers kunnen stemmen op een stembureau. Bij de
Tweede Kamerverkiezing zal
dit anders zijn. Bij de verkiezingen in 2021 kunt u op 3 dagen
stemmen: maandag 15 maart,
dinsdag 16 maart en woensdag
17 maart tussen 7.30 en 21.00
uur.

Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart gaat een beperkt
aantal stembureaus open voor
het vervroegd stemmen. Het
vervroegd stemmen is voornamelijk bedoeld voor kiezers die
tot de kwetsbare (risico)groep
horen. Dit is naast de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te
stemmen of het geven van een
volmacht.

Waar kunt u vervroegd
stemmen?
Stemlokalen die vervroegd open
zijn voor het uitbrengen van uw
stem:
• Gemeentehuis, Marktstraat 1,
Borculo
• Zalencentrum de Huve, Grotestraat 52, Eibergen
• Café-Restaurant De Tapperij,
Julianaplein 4, Ruurlo
• Natuurpark Kronenkamp,
Kronenkamp 14, Neede
De openingstijden van deze
stembureaus zijn van 7.30 tot
21.00 uur.

Briefstemmen voor 70+
Kiezers die 70 jaar of ouder zijn
kunnen per brief stemmen.
U hoeft dan niet naar een stembureau te komen om te stemmen, maar dit mag natuurlijk
wel. U krijgt hierover informatie
thuisgestuurd.

Hoe kunt u stemmen per
brief?
U kunt op 2 manieren stemmen
per brief:
• U verstuurt het stembiljet
per post naar de gemeente
Berkelland
• U levert het stembiljet in bij
een speciaal ingericht afgiftepunt (briefstembureau) op
het gemeentehuis. Dit kan
van 10 tot en met 16 maart
tijdens de normale openingstijden en op 17 maart van 7.30
tot 21.00 uur.
Let op! Dat u uw briefstembiljet inlevert bij het speciaal
ingericht briefstembureau op
het gemeentehuis. Dit is bij de
receptie.
Heeft u vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u bellen
met: 0800-1351.

Naast de mogelijkheid om per
brief te stemmen ontvangen de
70+ kiezers ook een stempas.
De zogenaamde stempluspas.
Hiermee kunt u op de normale
manier zoals u gewend bent uw
stem uitbrengen op een stembureau.

Coronamaatregelen op
stembureaus
Er gelden coronamaatregelen
op het stembureau. We volgen
de dan geldende RIVM-richtlijnen. Dit geldt voor zowel de
kiezers als voor de stembureauleden, zodat u veilig kunt stemmen en werken op het stembureau. Alle benodigde beschermingsmiddelen zullen aanwezig
zijn.

Maatregelen op de
stembureaus
• De stembureaus worden
aangepast met looproutes,
spatschermen en een aparte
in- en uitgang.
• Bij de in- en uitgang staan
zuilen met een handdesinfectiemiddel. Wij verzoeken
u dan ook om uw handen bij
binnenkomst en vertrek te
ontsmetten.
• Iedere kiezer krijgt een eigen
‘rood potlood’ om te stemmen. Maar u mag ook zelf een
rood potlood meenemen.
• Er is een extra stembureaulid
aanwezig die ervoor zorgt
dat er niet te veel kiezers in
het stembureau aanwezig zijn
en de materialen regelmatig
ontsmet worden.
• Het gebruik van mondkapjes is
verplicht.

Zelf stemmen in een andere gemeente in Nederland
Bent u op de dag van de verkiezing niet in uw eigen gemeente maar ergens anders in Nederland? Op Bonaire, Sint
Eustatius, Saba? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen voor
de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. U kunt uw
stempas omzetten in een kiezerspas. Kijk voor de stemlocaties op de website van de gemeente waar u uw stem wilt
uitbrengen.
Wat moet u hiervoor doen?
Om een kiezerspas te kunnen
aanvragen, moet u voldoen aan
de volgende voorwaarden:
• U bent 18 jaar of ouder.
• U moet op 1 februari 2021
in de gemeente Berkelland
wonen en in de Berkellandse
gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staan.
• U bent niet uitgesloten van
kiesrecht.
• U hebt geen verzoek ingediend om bij volmacht of per
brief te stemmen.

Schriftelijk aanvragen tot
uiterlijk 12 maart 2021
U kunt de kiezerspas tot uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur
schriftelijk of digitaal met DigiD
aanvragen. Kijk hiervoor op
www.gemeenteberkelland.nl.

Mondeling aanvragen tot
uiterlijk 12 maart 2021
17.00 uur

u persoonlijk naar de Publiekswinkel in Borculo komen. Zorg
dan dat u uw stempas en een
geldig legitimatiebewijs bij u
hebt. Maak hiervoor eerst een
afspraak.
Gelet op de situatie rond
covid-19 vragen wij u alleen
naar het gemeentehuis te komen, wanneer u op geen
andere wijze een kiezerspas
kan aanvragen.

Heeft u nog vragen?
Bel gerust als u nog vragen
heeft over de kiezerspas:
0545-250 250.

U kunt een kiezerspas mondeling aanvragen ná ontvangst van
de stempas tot uiterlijk vrijdag
12 maart 2021. Daarvoor moet

Bent u uw stempas kwijt? Vraag een nieuwe aan!
Om overal in Berkelland te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 3 maart 2021 een stempas.
De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw
stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te
nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken
dan kunt u tot uiterlijk vrijdag
12 maart 2021 17.00 uur, een
vervangende stempas aanvragen. Dat kan op de volgende
manieren.

Digitaal:
U kunt via www.gemeenteberkelland.nl de aanvraag digitaal
met DigiD indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12
maart 2021 17.00 uur ontvangen

zijn. De vervangende stempas
wordt dan naar uw adres verzonden.

Email:
Heeft u geen DigiD? Dan kunt u
ook op onze website het formulier downloaden. Het formulier
moet uiterlijk 5 dagen voor de
dag van de verkiezingen door
de gemeente zijn ontvangen.
Dit kan per email naar info@
gemeenteberkelland.nl opgestuurd worden. De vervangende

stempas wordt dan naar uw
adres verzonden.

Persoonlijk:
Wanneer u aan de balie een
vervangende stempas wilt aanvragen, verzoeken wij u hiervoor
telefonisch een afspraak te
maken. U kunt er dan op wachten. Gelet op de situatie rond
Covid-19 vragen wij u alleen
naar het gemeentehuis te komen wanneer u op geen andere
wijze een vervangende stempas
kunt aanvragen.
Mocht u alsnog uw ‘oude’
stempas terugvinden dan kunt u
daarmee niet stemmen. Dat kan

alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast
uw stempas ook een geldig
identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs). U bent verplicht
dit te tonen aan de voorzitter
van het stembureau. Voor deze
verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn.

Vragen?
Bel gerust als u nog vragen
heeft over het aanvragen van
een vervangende stempas:
0545-250 250.
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Kunt u zelf niet stemmen? Geef iemand anders volmacht
Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de leden van Tweede Kamer der Staten
Generaal gehouden. Misschien verblijft u op 17 maart 2021 in het buitenland en kunt u niet
zelf uw stem uitbrengen. Daar kunt u wat aan doen, want het zou jammer zijn als uw stem
verloren gaat. Door gebruik te maken van een volmacht kunt u toch uw stem uitbrengen.
Er zijn 2 vormen van volmacht: de onderhandse en de schriftelijke.
Een gemachtigde kan alleen
namens u stemmen op het
moment dat hij of zij ook zelf
stemt. Een gemachtigde mag
voor maximaal 3 andere kiezers
stemmen.
Let op: Legitimatie is verplicht
bij de verkiezingen. Brengt u een
onderhandse volmachtstem uit,
dan overhandigt u niet alleen
het volmachtbewijs, maar ook
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever aan
de stembureauleden! Ook kunt
u het origineel van het legitimatiebewijs tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan hoeft u
niet in te leveren.

Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit, dan
heeft de gemeente de identiteit
al gecontroleerd bij de aanvraag.
Daarom wordt het bij het uitbrengen van de volmachtstem
niet meer gecontroleerd.

Machtiging door overdracht
stem(plus)pas
De onderhandse volmacht is
een relatief eenvoudige manier
om iemand anders, die ook in
de gemeente Berkelland staat
ingeschreven, namens u te laten
stemmen. U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de
stem(plus)pas volledig invullen.

U draagt de stempas én een
kopie van uw geldige legitimatiebewijs over aan een voor u
vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekenen zowel u als
de gemachtigde het volmachtbewijs. U kunt nog tot op de
dag van de verkiezingen gebruik
maken van deze mogelijkheid.

Schriftelijke aanvraag
Als u bijvoorbeeld al in het buitenland verblijft op het moment
dat de stempas op uw deurmat
valt, kunt u uw volmacht niet
meer persoonlijk overdragen. In
zo’n geval kunt u het wel schriftelijk van tevoren regelen.

U kunt deze tot uiterlijk 12
maart 2021 17.00 uur ook schriftelijk of digitaal met DigiD aanvragen. Kijk hiervoor op: www.
gemeenteberkelland.nl.
U moet op 1 februari 2021 in de
gemeente Berkelland wonen en
in de Berkellandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staan. Degene die
zich bereid heeft verklaard om
als gemachtigde op te treden,
moet ook op 1 februari 2021

Let op:
maximaal 3 volmachten
en legitimatie verplicht!

in Nederland wonen en in een
Nederlandse gemeentelijke
basisadministratie geregistreerd
staan. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs.

Vragen?
Bel gerust als u nog vragen
heeft over het stemmen per
volmacht: 0545-250 250.
Voor overige informatie over
deze verkiezing kunt u kijken op
www.elkestemtelt.nl

Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland
Het merendeel van de cliënten die in 2019 gebruik hebben
gemaakt van ondersteuning via Voormekaar, is positief over
de kwaliteit van ondersteuning (86%). Dat is één van de
resultaten van het cliëntervaringsonderzoek onder inwoners
die een maatwerkvoorziening via de Wmo of Jeugdhulp hebben ontvangen. Er zijn vragen gesteld over het contact met
de aanbieder, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de
ondersteuning opgeleverd heeft. Op www.gemeenteberkelland.nl zijn alle resultaten van beide onderzoeken te vinden.

dersteuning die zij ontvangen.
Veel opmerkingen gingen over
het ontvangen ‘luisterend oor’
en het positieve effect dat de
ondersteuning teweeg brengt.
Andere feedback ging over
minder aantal uren verkregen
huishoudelijke hulp.

Resultaten Wmo

90% van de respondenten
(jongeren en/of ouders) vindt
dat ze vaak of altijd goed wordt
geholpen bij hun vragen of
problemen. 85% van deze groep
geeft aan dat zij vindt dat de
hulpverleners vaak of altijd
genoeg kennis hebben om hen
te kunnen helpen (vorig jaar was
dit 91%). Ook vindt 95% dat ze
met respect zijn behandeld door
de hulpverleners.
Respondenten konden tenslotte aangeven wat zij vinden dat
goed gaat en wat zij als minder
goed ervaren. De goede deskundige begeleiding en het luisterend oor werden als positieve

Zo geeft 81% van de respondenten aan dat zij door de geboden
ondersteuning beter kunnen
doen wat zij willen en het een
positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Verder is 86%
van de cliënten binnen de Wmo
positief over de kwaliteit van de
ondersteuning. De tevredenheid
over de gekozen oplossing is in
2019 en 2018 gelijk gebleven,
namelijk 85%. Tenslotte komt
uit het onderzoek naar voren
dat er een daling te zien is in het
aantal respondenten dat de ontvangen brief over het genomen
besluit duidelijk vindt: van 55%

naar 6%. Er is geen aanwijsbare
reden voor deze verschuiving,
maar we nemen dit signaal
serieus. We laten de besluiten
aanpassen op taalniveau B1. Op
deze manier sluiten de besluiten
ook beter aan bij de uitgangspunten van de verordening
Sociaal Domein, waarin we in
begrijpelijke taal willen communiceren. Hierbij krijgen we
ondersteuning van een extern
bureau en Stimulansz en laten
we inwoners actief meedenken.
Aan het einde van de vragenlijst
konden respondenten opmerkingen plaatsen over de on-

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.

Beltrum
• Grolseweg 19, kappen els en wilg
(4 februari 2021)

Berkelland
• diverse locaties buitengebied, kappen
226 bomen (8 februari 2021)

Resultaten Jeugd

feedback teruggegeven. Als
verbeterpunten worden communicatie en wachttijden meegegeven.
Op de vraag of de gemeente
snel een beslissing heeft genomen is een daling ten opzichte
van vorig jaar te zien (74% 2019,
89% in 2018). Ook het samen tot
een oplossing komen, waarvan 83% van de respondenten
aangeeft dat dit altijd of vaak
gebeurt, is 10% lager dan vorig
jaar (93%).
In zijn algemeenheid laten de
resultaten van deze cliëntervaringsonderzoeken een lichte daling zien ten opzichte van 2018.
Voor nu is het nog te vroeg om
daar al bepaalde conclusies aan
te kunnen verbinden, maar het
vraagt wel om extra aandacht bij

Borculo

Neede

• Wessel van Eylllaan 17, bouwen afdak
(7 februari 2021)
• Kreunertweg 6, nieuwbouw schuur
(8 februari 2021)

• Borculoseweg 56, verbreden inrit
(3 februari 2021)
• Becking 3, bouwen open kapschuurtje
(3 februari 2021)
• Oude Eibergseweg 17 c, uitbreiden
bedrijfshal (3 februari 2021)
• Lijsterstraat 11, realiseren aanbouw
(4 februari 2021)
• Mr. J.R.Thorbeckestraat 12, uitbreiden
woning (4 februari 2021)
• Gantvoort 65, vervangen garagedeur
door kunststof pui (8 februari 2021)
• Moeshof 25, bouwen schuur (8 februari
2021)

Eibergen
• Winterswijkseweg 10, plaatsen dakkapel
(4 februari 2021)
• Koningsbult 61, bouwen carport
(4 februari 2021)
• Borculoseweg 74, herbouw opfokstal
(8 februari 2021)
• Woestenes 5 a, aanleggen in-/uitrit
(8 februari 2021)
• Borculoseweg nabij nr. 76, kappen
1 zomereik (9 februari 2021)
• Vredenseweg 15, verbouwen/uitbreiden
tuincentrum (9 februari 2021)

de bespreking van de vervolgonderzoeken over 2020.
Vanaf 2021 vervalt de verplichte vragenlijst voor de Wmo.
Gemeenten mogen dan de
cliëntervaringsonderzoeken zelf
vorm geven, mits de volgende
onderwerpen tenminste worden
onderzocht: de toegankelijkheid
van voorzieningen, kwaliteit van
ondersteuning en het ervaren
effect van de ondersteuning op
de zelfredzaamheid en participatie. Het loslaten van de verplichte vragenlijst biedt de mogelijkheid om gerichter vragen te
stellen. We verwachten hiermee
het aantal respondenten te verhogen, waardoor er nog beter
inzicht ontstaat in de ervaringen
van onze inwoners.

• Buitenvelderweg 1, kappen kerstbomen
(4 februari 2021)
• Strikkersteeg 5, wijzigen aanvraag omgevingsvergunning (5 februari 2021)

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

Borculo
• Platvoetsdijk 28, kapaanvraag (beslistermijn tot 24 maart 2021)

Ruurlo

Eibergen

• Koskampweg 3, bouwen 4 boslodges
(3 februari 2021)

• Scholten-Hofmansbrink 27, realiseren
aanbouw (beslistermijn tot 25 maart
2021)
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Beltrum

• Fazantweg 21, wijzigen dakconstructie
(beslistermijn tot 26 maart 2021)
• Mengersdijk, plaatsen inrit (beslistermijn
tot 24 maart 2021)

• Boskamp 22, bouwen erker (9 februari
2021)

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben het volgende plan ontvangen
voor omgevingsvergunningen die afwijken
van het bestemmingsplan.

Geesteren
• Needse Tolweg 3, bouwen woning tot
1000 m3

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 18 februari tot en met
3 maart 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie
Binnen de genoemde termijn kan iedereen
zijn mening geven over de aanvraag. Dit
heet het indienen van inspraakreacties. U
kunt schriftelijk inspraakreacties indienen
door een brief te sturen naar burgemeester
en wethouders van Berkelland, Postbus
200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen
van mondelinge inspraakreacties kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel,
telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt
zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.

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

Neede
• Peppelendijk 10, verbouwing/restauratie
van Havezate de Kamp (wijziging op de
omgevingsvergunning die op 27 februari
2018 is verleend).

Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen
ter inzage van 18 februari tot en met 31
maart 2021 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.

Berkelland
• Buitengebied Eibergen en Rekken, aangevraagd: kappen 251 bomen; vergund:
kappen 236 bomen, noodkap: 5 bomen,
dubbel aangevraagd: 4 bomen, ingetrokken: 1 boom, 5 bomen vergunningsvrij
door dunning (9 februari 2021)
• Beltrum en Borculo (diverse locaties),
aangevraagd: kappen 5 bomen; verleend:
kappen 5 bomen, met herplantplicht
(9 februari 2021)
• Buitengebied Borculo, Eibergen, Neede
en Rietmolen, aangevraagd: kappen 103
bomen; correctie aanvraag: kappen 115
bomen; verleend: kappen 113 bomen,
noodkap 2 bomen, met herplantplicht
(10 februari 2021)
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hebben. De voorwaarden vindt u op deze
website.

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

Geesteren
• Griemerweg 3, plaatsen keerwand bij
de kuilvoerplaats inclusief beplantingsstrook, ID-code: NL.IMRO.1859. OVBGB20190012-0100

Neede
• Elsmansdijk 11 en 11 a, bouwen 5
recreatie-appartementen en aanleggen
poel, ID-code: NL.IMRO.1859.OV BGB
20190020-0100

Eibergen

Inzage

• Ballastweg, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (8 februari 2021)
• Winterswijkseweg 4, vergroten woning
(9 februari 2021)

Deze vergunningen liggen ter inzage van
18 februari tot en met 1 april 2021 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’.

Geesteren
• Oude Diepenheimseweg 18 a, tijdelijk
plaatsen noodstroomvoorziening voor
telecommunicatiemast, maximaal
6 maanden (4 februari 2021)
• Overbielseweg 1, aangevraagd: kappen
2 eiken; geweigerd: kappen 1 eik; verleend: kappen 1 eik (9 februari 2021)

Beroep

• Brummelweg, ten westen van nr. 1,
tijdelijk plaatsen noodstroomvoorziening
voor telecommunicatiemast, maximaal
6 maanden (4 februari 2021)
• Edward Fosterstraat 9, bouwen vrijstaande woning (8 februari 2021)

Het instellen van beroep is mogelijk van
19 februari tot en met 1 april 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 beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift sturen naar de
rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Ruurlo

Voorlopige voorziening

• Leusinkbrink kavel 184 (Brinklaan 80),
bouwen vrijstaande woning en tijdelijk
plaatsen woonunit (4 februari 2021)
• Barchemseweg 84 a, bouwen bedrijfswoning met carport (4 februari 2021)
• Leusinkbrink 4 - 4 a, splitsen woning (5
februari 2021)
• Groenloseweg 15 a, uitbreiden woning en
realiseren carport (10 februari 2021)

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.

Neede

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. 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)

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.

Bezwaar
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

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.

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
• Grolseweg 19, verwijderen asbest en
slopen schuren (29 januari 2021)
• Eibergseweg 15, verwijderen asbest van
schuur (28 januari 2021)

Borculo
• Geesterse Binnenweg 25, verwijderen
asbest (28 januari 2021)

Geesteren
• Dennendijk 23, slopen schuur (28 januari
2021)

Gelselaar
• Viskerdijk 10, asbest verwijderen van
schuur (8 februari 2021)

Neede
• Aaftinkdijk 2, verwijderen asbest van
schuur (5 februari 2021)

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning

Ruurlo

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

• Vosterkampweg 7, verwijderen asbest
(2 februari 2021)
• Vosheuvelweg 13, asbest verwijderen van
schuren (9 februari 2021)

Ruurlo
• Hengeloseweg 9, afwijken van het
bestemmingsplan voor splitsen van de
woning (12 februari 2021)
• Vordenseweg 7, bouwen bijgebouw en
zwembad (12 februari 2021)

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage van
18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021
ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat
1 in Borculo. Voor het inzien daarvan kunt
u contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545 – 250250.

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

BerkelBericht
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Inzage

Rekken

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

• Rekkense binnenweg 45, aanleg gesloten
bodemenergiesysteem

heer wordt grondverplaatsing binnen de
regio eenvoudiger gemaakt; het vermindert
de regels en het bespaart kosten.

Bezwaar

Inzage

Inzage

Deze melding ligt ter inzage van 18 februari
tot en met 31 maart 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Tegen
bovenstaande meldingen op grond van de
Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/
of beroep open.

De nota ligt van 10 februari tot 24 maart
2021 ter inzage in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo.

Ruurlo

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.

• Drive-thru voor uitgifte bingoloten op 27
februari

Voorlopige voorziening

COLLECTES & ACTIES
Van 15 tot en met 20 februari 2021
Hele gemeente
Geen collectes of acties

Van 22 tot en met 27 februari 2021
Eibergen en Rekken
• Drive-thru voor verkoop potgrond op 27
februari

BESTUURLIJKE ZAKEN
Mandaat toezichthouders
kinderopvang i.v.m. corona
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 9 februari 2021 besloten
om de toezichthouders kinderopvang van
de GGD aanvullend op het normale toezicht
te belasten met het toezicht op de naleving
van regels in de kinderopvang uit de Wet
publieke gezondheid (Wpg, gewijzigd bij de
Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
De toezichthouder kan dan bij een kindercentrum optreden als hij of zij constateert
dat de houder geen maatregelen neemt die
vallen onder zijn zorgplicht (art. 58l Wpg).
Doordat hij bijvoorbeeld te veel mensen
binnen laat komen op zijn locatie zonder
dat afstand kan worden gehouden of bij het
vervoer van kinderen door de volwassenen
geen mondkapje wordt gedragen.

Inzage
Het besluit ligt op afspraak ter inzage in
de Publiekswinkel of kan desgevraagd per
mail toegezonden worden. (zaaknummer
126978)

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.

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

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 9 februari 2021 besloten
om de ontwerp Nota bodembeheer regio
Achterhoek ter inzage te leggen.
De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk
en Zutphen hebben samen met de Omgevingsdienst Achterhoek een bodemkwaliteitskaart met Nota bodembeheer opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is een kaart
waarin per zone de gebiedseigen, karakteristieke bodemkwaliteit is vastgesteld. De
spelregels voor het omgaan met grond zijn
uitgewerkt in de Nota bodembeheer.
Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan met de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer in te stemmen,
zodat op een verantwoorde wijze invulling
gegeven kan worden aan het grondverzet
tussen de gemeenten in de regio Achterhoek. Met behulp van de Nota bodembe-

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

• Achterveldweg 6, veranderen bedrijf
• Past. C.M. van Everdingenstraat 70, starten afhaalrestaurant
• Achterste Russchemorsdijk 3, veranderen
bedrijf

Veel informatie vindt u op onze website
www.gemeenteberkelland.nl
Ook kunt u via de website
al veel zaken digitaal regelen.

Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 18
februari tot en met 31 maart 2021 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen bovenstaande meldingen op grond
van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Wilt u de Publiekswinkel bezoeken,
maak dan een afspraak.

Borculo
• Kappermaat, motocross evenementen op
27 maart, 10 april, 1 mei, 8 mei, 22 mei, 4
juli, 14 augustus, 28 augustus, 26 september en 23 oktober 2021.
• ’t Galgenveld, kunstwandelroute van 29
mei t/m 20 september 2021.

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn onze openingstijden aangepast.
Tot en met 3 maart zijn wij alleen 's ochtends
geopend van 8.30 tot 12.30 uur en alleen op
afspraak.

Ingekomen meldingen Besluit lozen
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende melding ontvangen.

E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram

info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl
gemeenteberkelland
Gem_Berkelland
gemeenteberkelland

Meldingen openbare ruimte
Via het formulier ‘melding openbare ruimte’
op onze website.

Afspraak maken

Storingsnummer drukriolering

0545-250 250

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

Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200 – 7270 HA BORCULO
WhatsApp 06-14975600

Binnen de bovengenoemde termijn kan
iedereen zijn mening geven over het
ontwerpplan. 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 een mondelinge
zienswijze of het verkrijgen van nadere
informatie met betrekking tot bovengenoemd plan kunt u contact opnemen met
mevrouw Kristel Jansen-Willemsen, adviseur Bodem bij Omgevingsdienst Achterhoek, telefoonnummer: 06-1431 6962 of
via e-mail: kristel.jansenwillemsen@
odachterhoek.nl.

MILIEU

Rietmolen

EVENEMENTEN

Regionaal ontwerp Nota
bodembeheer

Zienswijze

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.

