BerkelBericht
Van 15 tot en met 31 mei

Asfaltonderhoud in Beltrum,
Eibergen en Ruurlo
Van 15 tot en met 31 mei
wordt er asfaltonderhoud
uitgevoerd aan de volgende
wegen:
Beltrum: Ringweg
Veldkampsweg
Severtweg
Eibergen: Hupselse Esweg
Ruurlo: Weusdijk
Sleumersteeg

Wegen worden korte tijd afgesloten
snel mogelijk weer berijdbaar te
hebben.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen

over de uitvoering en de
planning van het werk kunt u
contact opnemen met de heer R.
Borggreve. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 0545 - 250 250.

Voor 1 juli 2019 bezorgt Kliko uw
PMD-container
Vanaf 27 mei begint de firma Kliko met het uitzetten van de 240 liter PMD-containers bij alle
huishoudens – behalve hoogbouw – in de gemeente Berkelland. U krijgt een brief in de bus
waarin staat in welke week de container bij u geleverd wordt.
gekregen voor de levering van
de PMD-containers. Zij nemen
ook de bezorging van de containers bij de huisadressen in
Berkelland voor hun rekening.
In de week voordat de container
bij u afgeleverd wordt, krijgt u
een brief van de firma Kliko in
een envelop van de gemeente
waarin staat in welke week de
container geleverd wordt. Heeft
u vragen over de levering, bel
dan met het servicenummer van
Kliko 0800 - 1050, bereikbaar op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00
uur.

Sticker met adres en sticker
met tips op container
Vorig jaar hebben alle huishoudens een brief in de bus gehad
waarin is aangekondigd, dat de
inzameling van plastic, metaal
en drankenkartons (PMD) vanaf
1 juli niet meer in zakken, maar
met containers gaat. Alleen de
bewoners van hoogbouwwoningen in onze gemeente
blijven het plastic aanbieden in
plastic inzamelzakken. Bij adressen die geen PMD-container
krijgen valt hierover binnenkort
een brief in de bus.

In de week voordat de
container bij u afgeleverd
wordt ontvangt u een brief
De firma Kliko heeft na de Europese aanbesteding de opdracht

Publiekswinkel werkt op afspraak
De gemeente Berkelland werkt op afspraak voor het
aanvragen van bijvoorbeeld een nieuw paspoort en rijbewijs
of het doen van aangifte van een geboorte. Dat verkort
de wachttijden. Een afspraak maken kan eenvoudig op
de website van de gemeente: www.gemeenteberkelland.
nl/Inwoners/Afspraak_maken. De woensdagavond blijft
beschikbaar voor aanvragen zonder afspraak. Houd op deze
avond wel rekening met de mogelijkheid van een langere
wachttijd.
De openingstijden van de publiekswinkel van de gemeente
Berkelland zijn:
• Maandag en woensdag tot en met 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

Kruispuntplateaus
Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt op het kruispunt
Weusdijk-Hofteweg in Ruurlo
een plateau aangebracht.
Voor deze werkzaamheden worden de wegen voor een korte
periode afgesloten. Aanwonenden worden door de aannemer
van te voren op de hoogte
gesteld over de datum van
aanvang. Ongetwijfeld zullen
de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij vragen
uw begrip hiervoor. Wij streven
ernaar de overlast zo veel mogelijk te beperken en de weg zo
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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.
Een paar maanden geleden hebben we in de tip van de
week aandacht besteed aan de glasbak. Helaas worden
er nog regelmatig autoruiten, spiegels of vazen naast de
glasbak gezet.

stuurd en zijn deze ook niet
meer af te halen bij de verschillende afhaalpunten in onze
gemeente.

Wat hoort er wel en niet
in de glasbak?

Afvalapp

Flessenglas -> Glasbak

In de app kunt u precies zien
wanneer welk afval op uw adres
wordt opgehaald. Ook kunt u
een herinnering instellen, zodat
u tijdig een signaal krijgt om
het afval aan de weg te zetten.
De afvalapp bevat ook een
afvalwegwijzer. De app is gratis
te downloaden via de Appstore (zoek op Inzamelkalender
Berkelland) en Google Playstore
(zoek op ‘Berkelland’).

Flessenglas kan in de ondergrondse glascontainers. Deze vindt u bij
de verschillende supermarkten in uw woonplaats. Het glas wordt
op kleur gescheiden: wit, groen en bruin. In de afvalapp vindt u de
locaties van de glascontainers bij u in de buurt.

Vlakglas -> grijze container of kringloop
We zien regelmatig vlakglas van (auto)ruiten, spiegels of vazen naast
de glasbak staan. Dit glas hoort niet in de glascontainer! Vlakglas,
spiegels en vazen kunt u gratis aanbieden bij kringloop Aktief in
Groenlo. Ook kunt u het tegen betaling naar particuliere afvalbrengpunten brengen. Het mag ook in de grijze container.

Welke container voor u is, is te
zien aan de sticker voorop de
container met uw adres erop.
Op de deksel van de container
staan handige tips over wat wel
en niet in de PMD-container
thuishoort.

Vanaf 1 juli wordt uw
PMD-container 1 x per
4 weken geleegd

Op uw afvalkalender en in de
afvalapp kunt u precies zien
wanneer de PMD-container geleegd wordt op uw adres.

Geen plastic inzamelzakken
meer bij afhaalpunten
Omdat we met containers gaan
inzamelen, krijgt u geen plastic
inzamelzakken meer toege-

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.
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Gemeenteraad vergadert 21 mei om 19.30 uur in
gemeentehuis Borculo
De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 21 mei om 19.30 uur bijeen voor een
openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis,
Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.
Op de agenda staat onder
andere:
• Vragenhalfuur
• Spreekgelegenheid voor het
publiek *)
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schuppen Recreatie
2018’
• Bestemmingsplan ‘Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2019-1 (De Russchemors)
• Bestemmingsplan ‘Borculo,
Steenstraat 30 2018’

• Bestemmingsplan ‘Neede,
Woongebieden 2011, herziening 2019-1 (Bosstraat 22a)’
• Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs 2019
• Programmabegroting 2020
Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers (ECAL)
• Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Haaren
• Naoberfonds Berkelland
• Benoeming lidmaatschap
Auditcommissie

• Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek
• Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2)
• Kadernota 2020-2023 en begroting 2019 VNOG

griffie@gemeenteberkelland.nl.
U kunt alleen inspreken over
onderwerpen die op de agenda
staan. De maximum inspreektijd
is 5 minuten.

*) Als u gebruik wilt maken van
het spreekrecht, kunt u zich
hiervoor tot op de dag van de
vergadering tot 16.00 uur
melden bij de griffie, uitsluitend
via 0545 - 250 805 of via

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.
gemeenteberkelland.nl > Raad &
Commissies.
Of de agendapunten hamer- of

Stukken op website

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.

Uitstel beslistermijn voor omgevingsvergunning kap
343 bomen N319 Ruurlo-Groenlo
De Provincie Gelderland heeft de gemeente Berkelland
gevraagd om het besluit op de aanvraag voor de omgevingsvergunning kap voor 343 bomen aan de N319 uit te stellen. De
gemeente heeft de provincie gevraagd om een nadere onderbouwing van de aanvraag. De provincie heeft hier meer tijd
voor nodig. De gemeente zal nu uiterlijk 2 augustus 2019 een
besluit nemen op de aanvraag.
Binnenkort informatiecentrum in Ruurlo
De provincie begrijpt de emoties die mensen hebben rond

het kappen van bomen en richt
gedurende de aanvraagperiode
van de omgevingsvergunning
kap en de periode van beroep en

College bracht bezoek aan
Kruidenhof in Eibergen

bezwaar een informatiecentrum
in Ruurlo in. In het informatiecentrum dat over ongeveer
3 weken klaar is, komt meer
informatie over de afwegingen
en het eindbeeld dat wordt nagestreefd en is een persoonlijk
gesprek met deskundigen mogelijk. Totdat het informatiecentrum er is, is iedereen ook van
harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Aan te vragen via

provincieloket@gelderland.nl.

De plannen van de provincie
De plannen van de provincie zijn
in 2017 en 2018 na een intensief
proces van afwegen en overleggen met omwonenden, deskundigen en belangengroepen tot
stand gekomen.
Voor een nadere toelichting op
de aanvraag zie www.gelderland.nl/N319-Ruurlo-Groenlo.

Kluswoninglening
succesvol

Dinsdag 7 mei bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de Kruidenhof in Eibergen. Met een korte video introduceerde het bestuur het ontstaan en de ontwikkelingen van de Kruidenhof, waarna een rondleiding door de prachtige tuin volgde.
Ooit een zwembad, daarna tennisbanen en nu al vele jaren een
prachtige Kruidenhof. Jaarlijks
komen er tussen de 4.000 en
4.500 bezoekers, individueel
of in groepsverband naar deze
prachtige oase van groen, water
en rust. In de Kruidenhof werken zo’n 50 vrijwilligers. In het
gesprek kwamen onderwerpen
als toerisme, versterken sociale- en educatieve functie en het
culturele programma aan bod.
Ook de inrichting van het voorterrein van de Kruidenhof - dat
eigendom is van de gemeente kwam ter sprake. De Kruidenhof

ziet kansen in het maken van
een omgevingsplan samen met
allerlei partijen die in het gebied
tussen de Stokkersbrug en de
Mallumse molen de toeristische
aantrekkingskracht van Eibergen
kunnen vergroten. De hof is een
werk- en activiteitenlocatie van
Estinea. Cliënten onderhouden
mede de tuin en verzorgen tijdens de openingstijden de koffie
voor bezoekers. Daarnaast vinden er maatschappelijke stages
plaats van het Zone college. Er
is een intensieve samenwerking
met de IVN, maar ze willen vooral ook breder kijken. Een van de

doelstellingen van de Kruidenhof is het verbreiden van kennis
over kruidenplanten en het in
stand houden van bedreigde
flora en fauna.
Tijdens het seizoen verzorgt de
Kruidenhof culturele activiteiten
zoals het Lenteweekend samen
met Groei en Bloei, high tea-party’s, muziekvoorstellingen,
oogstfeest en sfeervol lichtjesfeest tijdens de avondwandeling
Mallumse Molen.
Kortom alleszins het bezoeken
waard! Meer te lezen op www.
kruidenhof-te-mallum.nl.

De Kluswoninglening, die sinds november 2018 aangevraagd
kan worden, is een succes. Veel inwoners maken gebruik van
de lening om een verouderde koopwoning op te knappen. Het
budget van één miljoen euro raakt op.
Omdat de Kluswoninglening
duidelijk voorziet in een behoefte wordt de raad gevraagd het
budget met € 500.000,- aan te
vullen. Hierdoor kunnen er weer
nieuwe aanvragen goedgekeurd
worden.

Waarvoor mag de
Kluswoninglening gebruikt
worden?
Inwoners kunnen met deze
lening een bedrag tussen de
€ 5.000,- en € 40.000,- te lenen
tegen een lage rente. De lening
mag onder andere gebruikt
worden voor het vernieuwen van

de keuken en het sanitair, voor
aanpassing van de indeling van
de woning, voor renovatiewerkzaamheden aan de fundering,
gevel of het dak en voor vervanging van ramen en deuren.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de
Kluswoninglening, kijk dan op
www.gemeenteberkelland.nl/
Inwoners/Leningen. Ook vindt
u hier meer informatie over de
andere leningen die de gemeente heeft voor huiseigenaren,
zoals de duurzaamheidslening,
asbestlening en blijverslening.
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Heeft u zorgen of vragen over alcohol, drugs, gokken of gamen?
Rubriek: In Beeld – IRIS in de Buurt
IRIS in de Buurt is gespecialiseerd in zorg op het gebied van
alcohol, drugs, gokken of gamen. Zij zijn er voor iedereen die
hiermee te maken heeft: zowel voor mensen zelf die kampen
met (veel) alcohol- of drugsgebruik, veel gokken of gamen,
maar ook voor hun naasten en voor professionals.
Er zijn in Berkelland heel
veel verschillende organisaties die iets voor u kunnen
betekenen als het gaat om
zorg, opvoeden, opgroeien en
ondersteuning. Veel van deze
organisaties krijgen subsidie
van de gemeente Berkelland
om er voor u te kunnen zijn.
Met deze rubriek brengen we
elke maand zo’n organisatie
in beeld. Deze keer IRIS in de
Buurt.

IRIS in de Buurt is er voor u
Maakt u zich zorgen over het
gamegedrag van uw kind? Drinkt
uw partner te veel? Blowt uw
cliënt? Of, gebruikt u zelf alcohol
of drugs en weet u niet goed
hoe u moet stoppen?
Met al uw zorgen of vragen over
alcohol, drugs, gokken of gamen
kunt u terecht bij IRIS in de
Buurt. Wij zijn direct bereikbaar
en snel en flexibel in het maken
van afspraken. We kunnen tele-

fonisch overleggen, maar komen
ook graag naar u toe.

Informatie en advies
IRIS in de Buurt geeft voorlichtingen, cursussen en trainingen
aan inwoners en professionals
in de Achterhoek. We geven
informatie en advies en verwijzen door naar passende hulp
wanneer dat nodig is.

Eigen kracht en
mogelijkheden
Alle activiteiten van IRIS in de
Buurt zijn gericht op het voorkomen van gebruik en (verergering) van problemen, die kunnen
ontstaan door het gebruik van
alcohol en drugs en door gokken
en gamen.
We gaan uit van de kracht van
mensen zelf en richten ons op
het verbeteren van eigen mogelijkheden.

Onze hulp is gratis voor
inwoners van de Achterhoek
IRIS in de Buurt is een team van
IrisZorg. Onze hulp is kosteloos
voor inwoners van de Achterhoek.

V.l.n.r. Ismael Johannis, Leon Hendriks, Armida Panka, Henrie ter Horst, Marleen Ernst, Margriet de Winkel

Neem contact op met één
van onze adviseurs in uw
gemeente

Het IRIS in de Buurt team
Berkelland bestaat uit de
volgende mensen

Heeft u zorgen of vragen? Neem
dan gerust contact op met één
van onze adviseurs via 088 - 606
1600 of via preventie@iriszorg.
nl.

• Ismael Johannis, Consultatie
en individuele trajecten.
Contactpersoon van gemeenten Berkelland, Oost Gelre en
Winterswijk.
Bereikbaar via: 088 - 606 1347
en i.johannis@iriszorg.nl.

• Margriet de Winkel, Consultatie, lichte individuele trajecten, voorlichting, cursus en
training.
Bereikbaar via: 088 - 606 1728
en m.winkel@iriszorg.nl.
Meer informatie vindt u op
www.irisindebuurt.nl.

Vrijwilliger in het zonnetje, deze maand Bertus Hesselink
Dinsdagavond 30 april stapte wethouder Marijke van Haaren met een bos bloemen en heerlijke taart het kerkgebouw Instuif in Borculo binnen. Niemand minder dan Bertus Hesselink
werd dit keer in het zonnetje gezet. “Ik doe dit allemaal niet alleen,” vertelt een zichtbaar
trotse en verraste Bertus.
Melkveehouder en ook nog
vrijwilliger
“Ik heb samen met mijn zoon en
vrouw een melkveebedrijf en

daarnaast doe ik vrijwilligerswerk.” Bertus is voorzitter van
Stichting Vrijwillige Kavelruil,
voorzitter van de Kerkraad

Protestantse Gemeente de
Wijngaard, voorzitter van Stichting Marke Haarloseveld Olden
Eibergen en omstreken en lid
van de commissie Leader vanuit
de gemeente Berkelland. “Ik ben
net gestopt met het commissiewerk van de energiecorporatie
Berkelland.” “Deze man heeft
wel zo’n groot vrijwilligers hart,
dat is heel bewonderingswaardig”, aldus de wethouder. Op dezelfde dag 6 jaar geleden, toen
Koningin Beatrix voor de laatste
keer haar verjaardag vierde,
werd Bertus ook al verrast. “Dat
lintje had hij toen ook al meer
dan verdiend.”

Een volhouder!
Wethouder Marijke van Haaren en Bertus en Aafke Hesselink

toch neemt Bertus ook even de
moeite om iedereen te bedanken die hem daarbij helpt. In
de eerste plaats zijn gezin en
daarna alle andere vrijwilligers.
“Ik had vroeger een leermeester
en die gaf aan dat er meerdere
wegen leiden naar een oplossing. Linksom, rechtsom of zelfs
middendoor.” Die visie heeft hij
vastgehouden. “Ik luister naar
de mensen en probeer samen
tot oplossingen te komen en te
verbinden.”
Vrijwilliger zijn is voor Bertus de
normaalste zaak van de wereld.
“Het geeft mij voldoening.
Een warme handdruk en blije
mensen is voor mij genoeg om
dit nog heel lang te blijven doen,
dat is mijn drijfveer!”

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

“Ik ben zeer geëerd dat ik in
het zonnetje ben gezet.” Maar

Informatieavond ecologisch
bermbeheer op 23 mei
Op 23 mei 2019 om 19.30 uur vindt er een bijeenkomst over ecologisch bermbeheer plaats
in het restaurant van het gemeentehuis in Borculo. De avond is bedoeld voor de gemeenteraad en geïnteresseerde inwoners en maatschappelijke organisaties. De avond bestaat uit
een presentatie over de achtergronden van ecologisch bermbeheer en hoe de gemeente
Berkelland dit aanpakt. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van het huidige beheer en
welke verwachtingen hebben we daarvan. Na een korte pauze is er gelegenheid voor vragen
en discussie. Naar verwachting eindigt de avond om 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Ecologisch bermbeheer aan de Apedijk richting Rekken
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Thema-avond Speciale doelgroepen op 27 mei 20.15 uur in Haarlo

Aangepast sporten kan bij rolstoeltennis Smash Neede
Op maandagavond 27 mei is er vanaf 20.15 uur een themaavond Speciale doelgroepen voor
sportverenigingen bij HCR Prinsen in Haarlo. De organisatie ligt in handen van Sport Federatie Berkelland en is voorbereid door de werkgroep aangepast sporten. Iedereen is van harte
welkom. In de aanloop naar deze avond laten we enkele verenigingen aan het woord over
hun aanbod aangepast sporten. Deze keer Rob Tetteroo, coördinator Afdeling Rolstoeltennis
Smash Neede en ouder van 1 van de meiden.
Nadat de ouders van Daisy
Tetteroo meerdere malen bij het
bestuur hadden aangeklopt voor
de mogelijkheden om te kunnen
tennissen met haar lichamelijke
beperking, besloot het bestuur
de stoute schoenen aan te
trekken en het te proberen. Dit
traject heeft lange geduurd.
Onbekend maakt onbemind!
Hoe pakken we dat op, hoe zit
het met de kosten, hoe denken
de andere leden van de club
erover enzovoorts.

Hoe heb je dat aangepakt?
Rob Tetteroo: “In een bestuursvergadering heb ik getracht
aan te geven hoe belangrijk het
is om te kunnen sporten, voor
iedereen. Ik ben direct gevraagd
contactpersoon te worden voor
de rolstoeltennis en sindsdien

zijn we de kar aan het trekken!
Dat bleek een schot in de roos
en inmiddels tennissen er 3
jonge meiden bij de club. We
hebben een heel enthousiaste
tennistrainer die de licenties
heeft om rolstoeltennis te mogen geven. Allemaal hebben ze
een eigen rolstoel, maar omdat
Smash Neede een Join the Club
vereniging is geworden van de
Esther Vergeer Foundation,
hoeft dat geen vereiste te zijn.
De Foundation haalt drempels
weg en zorgt voor een sportrolstoel voor de deelnemers. Daarnaast biedt de Esther Vergeer
Foundation allerlei activiteiten
voor de kinderen aan. Bijvoorbeeld een jaarlijks tenniskamp,
clinics bij het ABN Tennis toernooi in Rotterdam enzovoorts.”

OMGEVINGSVERGUNNING

Zijn er nog ‘drempels’ bij
Smash Neede?
Rob: “Echte drempels ervaren
we bij Smash Neede niet meer.
We zijn een volwaardig onderdeel van de club en doen mee
met allerlei activiteiten die er
georganiseerd worden. En dat
laatste is van belang om het
onderdeel rolstoeltennis binnen
een vereniging te laten slagen.
Het is een verrijking voor de
club. Allemaal samen aan het
sporten, hoe mooi kan het zijn.”

Waar kunnen mensen zich
aanmelden?
Rob: “Wil je meedoen of ken je
iemand met een lichamelijke
beperking, die mee zou willen
doen? Neem dan contact op met
Bob Tetteroo via 06 - 8169 5185
en doe geheel vrijblijvend een

Borculo

Bezwaar

• Lochemseweg 16, verwijderen asbest
dakbeschot (3 mei 2019)

• Groenloseweg (N319), kappen 343
bomen langs N319 in Ruurlo en Groenlo
(beslistermijn tot 2 augustus 2019)

Beltrum

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

Eibergen
• Groenloseweg 22, plaatsen vending-machine (2 mei 2019)
• Maat 9, plaatsen schutting met overkapping (6 mei 2019)

Geesteren

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Beltrum
• Meester Nelissenstraat 49, bouwen vrijstaande woning (8 mei 2019)

Eibergen
• Zwilbroekseweg 18, bouwen schuur/
berging (6 mei 2019)
• Noachweg, nabij nr. 7, kappen eik/berk
(8 mei 2019)

Neede

• Slaapweg 3, splitsen woning (3 mei 2019)

• Waninkdijk 1 a, aanleggen uitrit (6 mei
2019)

Gelselaar

Rekken

• Veldkeizerdijk 2, bouwen schuur (1 mei
2019)

• Ruskesslatweg 2, aanleggen poel
(6 mei 2019)
• Hölterweg, nabij nr. 33, kappen esdoorn
(8 mei 2019)

Neede
• Wheemergaarden 9, aanleggen inrit
(2 mei 2019)
• Borgersteeg 1, bouwen woning (3 mei
2019)

Rietmolen
• Kieftendijk 85, bouwen tuinkamer
(3 mei 2019)

Ruurlo

Ruurlo

• Willem Alexanderlaan 8, plaatsen schutting (1 mei 2019)
• Paardenbloem 1, uitbreiden woning
(2 mei 2019)

• Brillensteeg 2, plaatsen woonunit bij
boerderij voor periode van 3 jaar (3 mei
2019)
• Peppelenhof 24, plaatsen erfafscheiding
(7 mei 2019)
• Batsdijk 5, vergroten bovenverdieping
met 2 slaapkamers (7 mei 2019)
• Elzeboomweg, nabij 6 a, kappen eik/berk
(8 mei 2019)

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

Op maandagavond 27 mei vanaf 20.15 uur is er de themaavond Speciale doelgroepen bij HCR Prinsen in Haarlo.
Interesse? Geef je op via john@sportfederatieberkelland.nl
of bel 0545 - 476 727.

Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

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.

• Parallelweg 15, plaatsen lichtreclames
(2 mei 2019)

Thema-avond

• Boerenesweg 4, bouwen werktuigenberging (beslistermijn tot 18 juni 2019)

Ruurlo

Borculo

voor nieuwe doelgroepen, het
levert je naast nieuwe leden
zoveel goodwill op.”

Geesteren

Aanvragen

• Ringweg 2, bouwen bedrijfswoning (2 mei
2019)
• Ringweg 1, beperkte milieutoets veehouderij (30 april 2019)

paar keer mee! Je hoeft niet
rolstoelgebonden te zijn! Naast
het reguliere aanbod is het goed
om als vereniging open te staan

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage in de

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.

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.

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
• Rekkense binnenweg 14, slopen
kapschuur en verwijderen asbest (29 april
2019)
• Kievitstraat 10, verwijderen asbest uit
woning (7 mei 2019)

Gelselaar
• Veldkeizerdijk 2, slopen schuur
(1 mei 2019)
• Pierinkdijk 9, verwijderen asbest van
3 schuren (1 mei 2019)
• Zelhorstdijk 2, asbest verwijderen van
3 schuren (3 mei 2019)

Neede
• Schoolweg 2, verwijderen asbesthoudende kit (7 mei 2019)

Rekken
• Rode Slatweg 4, verwijderen asbest van
schuren (3 mei 2019)

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.

BerkelBericht
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Van 20 mei tot en met 25 mei 2019

Ruurlo

Hele gemeente

• 25 mei 2019 2019, buurtfeest Esselenbroek tussen huisnummer 13 en 23

• Collecte door het Prins Bernhard Cultuurfonds

Neede
• Verkoop loten door de Zonnebloem,
afdeling Neede

Van 27 mei tot en met 1 juni 2019
Neede
• Verkoop loten door de Zonnebloem,
afdeling Neede

EVENEMENTEN

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

Borculo

De volgende aanvragen voor een evenementenvergunning zijn binnengekomen.
Het maken van bezwaar is bij een evenementenvergunning pas mogelijk als het
college een besluit heeft genomen op de
vergunningaanvraag.

Beltrum

Kennisgeving voornemen tijdelijke
inwerkingstelling mobiele puinbreker

Eibergen

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende melding ontvangen.

• Apedijk 1 a, modelhelikopter meeting van
24 tot en met 26 mei 2019 (2 mei 2019)

Neede

• centrum, jammarkt op 21 augustus 2019
(7 mei 2019)

Pasmanweg 8 a, gebruik mobiele puinbreker voor breken bouw- en sloopafval van
20 mei tot en met 26 juli 2019

Rekken

Inzage

• Hölterweg 17, huwelijksfeest op 7 juni
2019 (6 mei 2019)

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

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

• 6 juli 2019, buurtfeest Hassinkstraat

Borculo
• Van 3 tot en met 6 juni 2019, wandelvierdaagse Borculo
• 6 juli 2019, buurtfeest Tedinkweide

Eibergen
• 14 september 2019, Eggbilly Festival nabij
Mallumse Molenweg 114
• 14 juni van 12.00 uur tot 17 juni 10.00 uur,
Foodtruckfestival. Op de Hagen en de
Kerstraat komen diverse foodtrucks
te staan
• 24 november 2019, Run Bike Run Haaksbergen, ook over de Hoonesweg en Oude
Eibergseweg in de gemeente Berkelland

Neede
• 30 en 31 mei 2019, Grote Prijs van Berkelland (paardenevenement) aan de Bergweg

Rietmolen
• 8 juni 2019, buurtfeest Het Olland, nabij
nr. 42

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

• Tedinkweide, buurtfeest en rommelmarkt
op 6 juli 2019 (8 mei 2019)

Neede
Aanvragen

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.

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.

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

VERKEER

Eibergen
• Instellen parkeer- en stopverbod weerszijden Warfslatweg op 15 juni 2019 van
17.00 tot 02.00 uur

Neede
• Afsluiten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers van Vlearmoesplein en
Oudestraat , van nr. 24 tot en met 32, op
30 mei 2019 van 7.00 tot 24.00 uur
• Afsluiten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers van de Bergweg, vanaf
Kerkhofsweg tot en met Bergweg 14 c,
op 30 en 31 mei 2019, dagelijks van 8.00
tot 20.00 uur
• Instellen parkeer- en stopverbod weerszijden Oude Deldenseweg, vanaf Pasmanweg tot Diepenheimseweg, en snelheidsremmende maatregel van 50 en 30 km/
uur op de Diepenheimsweg van 27 juni
vanaf 20.00 uur tot en met 30 juni 2019
om 7.00 uur

Rietmolen
• Afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers van Het Olland, vanaf huisnummer 42 tot het doodlopende gedeelte, op
8 juni 2019 van 15.00 tot 22.00 uur

Ruurlo
• Afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers van Esselenbroek, tussen
huisnummer 13 en 23, op 25 mei 2019 van
13.00 tot 24.00 uur

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.

Beltrum
• Afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers van de Hassinkstraat op 6 juli
2019 van 9.00 tot 01.00 uur

Borculo
• Afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers van Tedinkweide tussen Onieskamp en Schollenkamp op 6 juli 2019 van
14.00 tot 24.00 uur

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
om wachten te voorkomen.

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.

