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Activiteiten voor kinderen of jongeren?
Sluit aan bij Zomertoer Berkelland!
Organiseert uw vereniging een leuke activiteit voor kinderen
of jongeren deze zomer? Sluit dan aan bij Zomertoer Berkelland! Dit speciale zomerprogramma is erop gericht om kinderen en jongeren uit Berkelland elke week een leuke middag
te bezorgen.
In samenwerking met een aantal
inwoners, verschillende organisaties, Voormekaar en Jimmy’s
Jongerenwerk is in 2018 het
idee ontstaan om in de zomervakantie in elke (grote) kern leuke
middagen te organiseren voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot
en met 12 jaar of jongeren. Dit
doen we samen met inwoners,
ondernemers en verschillende
organisaties, zoals Sport Federatie Berkelland, Beweeg Wijs, de

Bibliotheek en Muziek- en
Kunstwijs. Uiteraard hoort
en leest u binnenkort meer
over dit zomerprogramma!

Aanbod zomeractiviteiten
op website Sjors Sportief
Creatief
In Berkelland merken we dat er
in de zomer al veel wordt georganiseerd, maar dat we dat vaak
onvoldoende van elkaar weten.

De afgelopen 2 jaar heeft
Zomertoer een programmaboekje verspreid met daarin alle
activiteiten in de kernen. Dit jaar
sluiten we aan bij de website
Sjors Sportief Creatief waarop
alle zomeractiviteiten terugkomen. Dus ook die van uw
organisatie!

Geef uw activiteit op,
zodat we samen kinderen
en jongeren een leuk en
gevarieerd zomerprogramma
kunnen aanbieden!
Biedt uw vereniging of organisatie deze zomer een activiteit
aan voor kinderen of jongeren?
En wordt voor deze activiteit

Adviescommissie Berkellands
Naoberfonds nog steeds actief
In deze periode van beperkt
sociaal contact, reageren de
ideeëndokter en de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds nog
steeds op subsidieaanvragen.
Subsidieaanvragen
Tijdens een videovergadering
heeft de adviescommissie geadviseerd om 3 projecten te honoreren vanuit het Berkellands
Naoberfonds. De gemeente
heeft het advies over genomen.
Het gaat om:
• Een samenwerking tussen
verenigingen en stichtingen in
Neede
• Het aanschaffen van 5 tablets,
die kunnen circuleren onder
leden van de PCOB Neede,
om de eenzaamheid onder
ouderen te verminderen en
hun wereld te vergroten

• Het realiseren van een boomhut bij obs De Driesprong in
Ruurlo, als speel- en ontmoetingsplek voor kinderen en
hun ouders.

Spreekuur vrijdag tussen
9.00 en 12.00 uur telefonisch
of via email
Elke vrijdag houdt ideeëndokter
Johan Godschalk nog steeds van
9.00 tot 12.00 uur spreekuur.
Vanwege de coronamaatregelen
is dit nu niet ‘live’ in het gemeentehuis, maar wel telefonisch of via e-mail.
Als de coronamaatregelen
verder versoepeld worden, zal
Johan Godschalk met ingang

van vrijdag 3 juli 2020 wel weer
zijn spreekuur in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat
1 in Borculo houden.
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 en dien in overleg
met hem een subsidieaanvraag
in voor het Naoberfonds.
U kunt contact met hem opnemen via johangodschalk@
hotmail.com.

Het college heeft afgelopen week de voorstellen om ook in de toekomst financieel gezond
te blijven naar de gemeenteraad gestuurd. Deze voorstellen staan in de Perspectiefnota
2021. Vorige maand werd duidelijk dat om verschillende redenen het structureel tekort in
2024 9,5 miljoen euro is. Dat komt ook omdat we toch willen blijven investeren in bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen en de sporthal in Ruurlo en in onze jeugd door onder
andere Jimmy’s en het Staring College.
met inwoners, verenigingen en
maatschappelijke organisaties
nadenken en de tijd nemen om
de bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen.
De infographic op pagina 2 laat
de belangrijkste ombuigingsvoorstellen zien.
Op www.gemeenteberkelland.nl
> perspectiefnota 2021 staat de
perspectiefnota met daarin alle
voorstellen. Daar vindt u ook

Laat het ons uiterlijk 1 juli
weten en stuur een e-mail
met uw activiteit en uw
gegevens naar Zomertoer@
gemeenteberkelland.nl.

Inloopavond over
pleegouderschap en
steungezinnen
op 1 juli in Borculo
Ook weekend- en
vakantiepleegouders zijn hard nodig

Mogelijkheden Naoberfonds

Perspectiefnota 2021:
Voorstellen voor ombuigingen
om financieel gezond te blijven

Maar er zijn ook bezuinigingsen ombuigingsvoorstellen voor
onder andere onze openbare
ruimte en de sport- en cultuursector. Daarnaast willen we met
het verhogen van de onroerende zaakbelastingen (OZB) en leges meer inkomsten verkrijgen.
Onze ‘spaarrekening’ gaan we
gebruiken om op verschillende terreinen de ombuigingen
en bezuinigingen mogelijk te
maken. Zo kunnen we samen

een maximale eigen bijdrage
van € 5,- gevraagd? Dan kan uw
activiteit opgenomen worden in
het Zomertoerprogramma en op
de website komen te staan!

alle stukken over het Berkelland
in Balans proces dat samen met
inwoners is gelopen. En de filmpjes van de collegeleden waarin
ze vertellen hoe we evenwicht
houden in ons huishoudboekje
en wat dat voor gevolgen heeft.
De gemeenteraad bespreekt de
voorstellen op 7 juli.
Op de volgende pagina staat
de infographic.

Woensdag 1 juli
van 20.00 uur tot 21.30 uur
Gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo
• Wilt u in gesprek met
iemand die pleegouder is
en vanuit eigen ervaring
kan vertellen?
• Vraagt u zich af of weekendof vakantiepleegzorg iets
voor u is?
• Heeft u vragen en wilt u in
gesprek met een pleegzorgbegeleider?
• Bent u benieuwd naar
InHuissteungezinnen?

Medewerkers van pleegzorgaanbieders Entrea
Lindenhout, William Schrikker
Gezinsvormen en InHuissteungezinnen beantwoorden graag
al uw vragen.
Aanmelden voor deze inloop
is nodig om de richtlijnen van
het RIVM op te kunnen volgen. Stuur een e-mail
naar: aanmelden@gemeente
berkelland.nl.

Alle actuele informatie over
het coronavirus is te vinden op
www.rijksoverheid.nl/corona en
op www.gemeenteberkelland.nl > Coronavirus.
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Financieel gezond blijven en
investeren in de toekomst

Een gezond huishoudboekje
Als gemeente moeten we zorgen dat er niet meer geld wordt
uitgegeven dan er binnenkomt. Zo blijven we financieel gezond.
We krijgen minder geld van het rijk, terwijl onze uitgaven toenemen. Als we nu niets doen hebben we in 2024 een structureel
tekort van € 9,5 miljoen. Op onze ‘spaarrekening’ staat een flink
bedrag maar dat mogen we niet gebruiken voor de structurele
tekorten. Daarom moeten we de komende jaren structureel
minder gaan uitgeven.

Naast bezuinigen gaan we ook extra investeren om te blijven zorgen
voor een toekomstbestendig Berkelland. Dat klinkt misschien gek, aan
de ene kant bezuinigen en aan de andere kant juist geld investeren.
Vergelijk het met uw eigen huishoudboekje. Je kunt maandelijks
besparen door een abonnement op een tijdschrift stop te zetten. Van
je spaarrekening koop je dan een tablet, waardoor je het tijdschrift
goedkoper digitaal kunt lezen. Op die manier zorg je ervoor dat je op
de lange termijn niet meer uitgeeft dan er binnenkomt en je toch je
doel bereikt.

Investeren in onze samenleving

Onze ‘spaarrekening’ gaan we gebruiken om op verschillende terreinen de ombuigingen en bezuinigingen mogelijk te maken.
We bezuinigen maar nemen hiervoor wel de tijd en geven waar nodig
een extra impuls.
Zo gaan we samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke
organisaties nadenken over een toekomstbestendige sport- en
cultuursector.

We blijven investeren in preventieve zorg door bijvoorbeeld door te
gaan met de combinatiefunctionarissen en investeren in de
sporthal in Ruurlo. We maken ook geld vrij voor onze jeugd door
onder andere de Jimmy’s en het Staring College. Ook vinden wij ons
landschap belangrijk en zetten in op meer bomen in Berkelland.

De belangrijkste ombuigingen

Verhouding ombuigingen per programma

Fijn leven
€ 591.350
Besparen op onderhoud openbare ruimte zoals groen, wegen,
paden, speelvoorzieningen, ongedierte- en gladheidbestrijding
Cultuur is van iedereen
€ 326.000

Bedrijfsvoering

Fijn leven

37%

22%

Verminderen budget cultuur en erfgoed, zoals bibliotheek,
musea, muziek, kunst
Werken en ondernemen in een sterke regio
€ 327.300
Verminderen budgetten recreatie, toerisme, subsidie kleine
evenementen en activiteiten, inzetten op vroegsignalering
schulden & geldzorgen (schuldhulpverlening)

Werken en
ondernemen in
een sterke regio

Cultuur is van iedereen

12%

12%

Sport is meer
€ 326.840

Sport is meer

Verminderen subsidies sportverenigingen en
sportaccommodaties
Financiën en bedrijfsvoering
€ 1.000.000
Bezuinigen op de gemeentelijke organisatie, herzien van
leningen, subsidies kleine burgerinitiatieven

12%

2%

1%
1%
1%

Bedrijfsvoering

Sport is meer

Fijn leven

Plezierig Wonen

Cultuur is van iedereen

Samen veilig

Werken en ondernemen
in een sterke regio

Actief met duurzame energie
Vitaal platteland

Hoe verhogen we de inkomsten?
Verhoging onroerende zaakbelastingen (OZB) met
6% per jaar de komende 4 jaar. Dat betekent voor
een eigenaar van een huis met een waarde van
€ 200.000 een verhoging van ruim € 14 per jaar.

Leges verhogen
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
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Als de hamer valt…
Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad niet in de raadzaal, maar digitaal. Helaas kon de vergadering op 16 juni niet doorgaan vanwege een technische storing. De vergadering is verplaatst naar 17 juni. De vergadering was te volgen via
de livestream van de gemeente Berkelland. Ook kunt u de vergadering terugkijken via www.
gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > uitzending bekijken. Hieronder in het kort de
beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.
Op 17 juni 2020 is besloten:
• Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken tegen
het voornemen het perceel
Grolseweg 19 te verkopen.
Het voorbereidingsbesluit
Buitengebied, Grolseweg 19
(2020) vast te stellen en de inwerkingtreding van dit besluit
vast te stellen op 17 september 2020.
• Het bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011, herziening
2020-1 (Kerkplein 10)”, vast
te stellen en hiervoor geen
exploitatieplan vast te stellen.
• In te stemmen met de concept begroting 2021 van het
Openbaar Lichaam Crematoria
Twente en geen zienswijze
hierop in te dienen.
• Geen zienswijze in te dienen
op de jaarrekening 2019 en op
de begroting 2021 van de GGD
NOG.
• Geen zienswijze in te dienen
op de begroting 2021 van de
Omgevingsdienst Achterhoek.
• Geen zienswijze in te dienen
op de jaarrekening 2019 van
de Stadsbank Oost Nederland;
in te stemmen met de begroting 2021 en de volgende
zienswijze naar voren te brengen: het Dagelijks Bestuur van
de Stadsbank heeft in december 2019 besloten om tot 1
oktober 2020 geen nieuwe
cliënten voor bewindvoering
meer aan te nemen. Dit wordt
gedaan om orde op zaken te
stellen. Deze maatregel zal
leiden tot omzetverlies in
2020. We willen graag dat een
eventueel effect op de begroting 2021 en volgende jaren in
beeld wordt gebracht.
• In te stemmen met de programmabegroting 2021 van
Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers (ECAL) zonder
zienswijzen in te brengen.
• Het Plan van aanpak aanbevelingen Rekenkameronderzoek
'Zicht op jeugdhulp' vast te
stellen

• De jaarstukken 2019 vast te
stellen en het positieve resultaat van de jaarrekening van
€ 6.969.000 voor
- € 793.000 toe te voegen aan
de reserve bouwgrondexploitaties
- € 2.090.448 over te hevelen
naar 2020 voor het uitvoeren van de projecten:
Omzetten WOZ waarden van
m3 naar m2, Leadersubsidie,
Subsidieregeling breedband buitengebied, Beleid
asbestsanering, Vrijkomende agrarische bebouwing,
Ondernemersbegeleiding,
Haalbaarheidsonderzoek
toekomstbeeld Staring
college, Vervolgstappen
integraal huisvestingsplan,
Onderwijsvisie en krimp,
Haalbaarheidsonderzoek
binnensport Ruurlo, 75 jaar
herdenken, Landschapsregelingen, Statushouders,
Samen denken samen doen,
EUP, Herijking geurbeleid,
Sloopbonusregeling, Hoogspanningslijnen, Omgevingswet, vervolg project
Beltrum, Nieuwe tijd wederopbouw in de Achterhoek,
en Integrale Kavelruil
- € 259.570 te bestemmen
voor ons deel van het tekort
in de ODA en het dekken
van de nog uit te voeren
werkzaamheden door de
ODA.
- € 28.809 te bestemmen voor
de uitvoering van Motie
M17-6 woonbeleid.
- € 105.000 te bestemmen
voor de pilot beveiligingsplannen.
- € 249.000 te bestemmen
voor de transitievisie warmte, wijkaanpak en
energieloketten.
- € 647.400 te bestemmen
voor het herstellen van asfaltschade en afwaardering
van het wegennet van de
oude N18.

- € 14.000 te bestemmen voor
ecologisch bermbeheer.
- € 155.000 te bestemmen
voor de pilot powervrouwen.
- € 560.000 te bestemmen
voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en
de implementatie van een
nieuw functiewaarderingssysteem.
- € 573.013 te bestemmen
voor riolering.
- € 7.800 te bestemmen voor
rekenkameronderzoeken.
- € 322.000 toe te voegen
aan de reserve onderhoud
wegen.
- € 103.000 toe te voegen aan
de reserve onderwijshuisvesting.
- € 99.000 toe te voegen aan
de reserve herstructurering.
- € 961.577 toe te voegen aan
de algemene reserve.
• In te stemmen met de programmabegroting 2021 van de
Regio Achterhoek, onderdeel
programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019
van de Regio Achterhoek en
het voorstel voor de resultaatbestemming. Geen zienswijze
in te dienen op de begroting
2021 van de Regio Achterhoek
en de jaarrekening 2019 van
de Regio Achterhoek.
• Geen zienswijze in te dienen
op de jaarrekening 2019 van
de SDOA, in te stemmen met
de begroting 2021 van de
SDOA en de volgende zienswijze naar voren te brengen:
SDOA spant zich maximaal in
om de doelstellingen te realiseren binnen de nog beschikbaar te stellen rijksbudgetten.
• Kennis te nemen van de
voorlopige jaarrekening 2019
en van de concept begroting
2021-2024 van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten.
Hieraan kunnen geen rechten
ontleend worden.

Op www.gemeenteberkelland.nl
kunt u de volledige teksten van
de genomen besluiten vinden.

Voor het antwoord op heel veel vragen
over gezondheid, geldzaken, werk,
opvoeden, opgroeien,
zorgen voor je naaste, wonen,
vrijwilligerswerk, actief zijn,
leren en vervoer.

TIP
VAN DE
WEEK
In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg
over een onderdeel van de afvalinzameling in de
gemeente Berkelland.

Wat mag er wel en niet
in de groene container?
WEL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

groente, fruit, aardappelen
botjes en visgraten
jus en vet
koffiefilters met koffiedik en theebladeren
doppen van pinda's en noten
loof, schillen, eierschalen, kaaskorsten
kleine hoeveelheden potgrond
snijbloemen en kamerplanten
mest van kleine huisdieren (geen kattenbakkorrels)
gras en stro
resten van tuinplanten, onkruid, bladeren, klein snoeiafval en
klein geknipte takken

NIET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

houtskool
as uit asbak, haard of barbecue
kattenbakkorrels en mest van kennels
stofzuigerzakken
wegwerpluiers
grond en zand
zand uit volières
rubber en leer
karton, papier, plastic, porselein, aardewerk, glas
klein chemisch afval
grof tuinafval en dikke takken
hout

Kijk voor meer afvalscheidingstips op www.afvalscheidingswijzer.nl
of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.
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Concept Regionale Energiestrategie Achterhoek

Samen d’ran voor duurzame energie
Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons.
Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat
als doel heeft om in de CO2-uitstoot flink te verminderen en
zo de klimaatverandering tegen te gaan. Met de Regionale
Energiestrategie (RES), een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, wordt een bijdrage geleverd door het opwekken van schone energie met zon en wind. Alle 30 regio’s stellen hiervoor een eigen RES op om bij te dragen aan landelijke
opgave om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh = de eenheid
voor elektrische energie) aan duurzame energie per jaar te
produceren. De regio Achterhoek streeft ernaar om 1,35 TWh
op te wekken. Dat is woensdag 17 juni 2020 bekend gemaakt
in de eerste versie van Achterhoekse RES: de concept-RES.
Met de RES snijdt het mes
aan twee kanten
“Het opwekken van 1,35 TWh
levert een CO2-reductie van
ruim 60% op. Daarmee draagt
de regio ook bij aan de Gelderse CO2 -reductiedoelstelling
van 55% in 2030 (ten opzichte
van 1990)”, aldus Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van
de RES Achterhoek. Het ‘bod’
van 1,35 TWh bestaat deels uit
bestaande en geplande wind- en
zonprojecten die voortkomen
uit regionaal en gemeentelijk
duurzame beleid. Langeveld: “In
de Achterhoek werken we onder
het motto ‘samen d’ran’ al jaren
aan de eigen duurzame ambitie
om in 2030 energieneutraal te
zijn. Dit vormt nu de basis voor
de concept-RES Achterhoek. Het
mes snijdt dus aan twee kanten:
door de RES worden kansen en
mogelijkheden benut voor de
eigen energie-ambities en tege-

lijkertijd wordt bijgedragen aan
de landelijke opgave.”

Opwekken duurzame energie
heeft meer voordelen
In de concept-RES Achterhoek
wordt ernaar gestreefd om
zoveel mogelijk grootschalige
duurzame energie op te wekken
via zonnepanelen op (bedrijfs)
daken. “Bij zon op dak is er sprake van dubbel (efficiënt) grondgebruik. Er hoeft dan bijvoorbeeld minder (landbouw)grond
benut te worden voor zonneparken. Om dit te realiseren moeten we alle zeilen bijzetten. We
blijven daarnaast ook afhankelijk
van windenergie om balans te
houden in het elektriciteitsnetwerk. Met andere woorden: als
de zon schijnt waait het meestal
niet hard en als het hard waait
schijnt de zon meestal niet”,
licht Langeveld toe. Ook een
speerpunt in de concept-RES is

OMGEVINGSVERGUNNING

De locaties van zonnevelden
en windmolens zijn nog niet
bekend. Wel hebben gemeenten
hebben al ruimtelijke kaders
gesteld voor het opwekken van
duurzame energie waarbij onder
andere inwoners betrokken zijn
geweest. Langeveld: “Daarnaast
kregen we ook mooie inzichten
tijdens regionale stakeholdersbijeenkomsten afgelopen
voorjaar. Dit gebruiken we
om komend jaar het concept
verder te ontwikkelen tot de
RES 1.0. Er worden in verschillende gemeente bijeenkomsten
georganiseerd voor inwoners en
regionale bijeenkomsten voor
maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers. Zodat we samen
mogelijkheden kunnen verkennen om duurzame energie op te
wekken.”

Partners RES-achterhoek
De partners van de RES Achterhoek zijn de gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland, Oost

• Clauslaan 4, aanleggen inrit (6 juni 2020)
• Kerkstraat 25, plaatsen schutting
(6 juni 2020)

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

Eibergen

• Avesterweg 42, verbouwen loopstal
(10 juni 2020)
• Abbinksweg 2, herbouwen voorhuis
(11 juni 2020)

• Drostlerweg 2 a, wijzigen gebruik
(beslistermijn tot 1 augustus 2020)
• Karel Doormanstraat, bouwen 5 huurwoningen met bergingen

Borculo

Rekken

• Burgemeester Bloemersstraat 4,
realiseren 2 appartementen in voormalige kantoorruimte (12 juni 2020)

• Panovenweg 12, bouwen loods (beslistermijn tot 31 juli 2020)

• Krebberskamp 9, bouwen schuur
(11 juni 2020)

Geesteren
• Griemerweg 9, plaatsen overkapping
(10 juni 2020)

Neede
• Ruwenhofstraat 13, plaatsen dubbele
dakkapel (7 juni 2020)
• Rectificatie: Magnoliastraat 39 (was
geplaatst onder Magnoliastraat 30),
plaatsen erfafscheiding (13 april 2020)

•

•

Nu op weg naar de RES 1.0

Beltrum

Eibergen

•
•
•
•

om het opwekken van elektriciteit te combineren met andere
vraagstukken, zoals bestrijding
van droogte, tegengaan van de
stikstofproblematiek of herbebossing. “Zo boeken we klimaatwinst én behalen we andere
belangrijke doelen”.

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.

W

•

•
•

Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland,
Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. De colleges
van de acht regiogemeenten en
het dagelijks bestuur van het
waterschap hebben op 16 juni
2020 ingestemd met het bod
van 1,35 TWh. Gedeputeerde
Staten van provincie Gelderland besluiten op 30 juni a.s. De
gemeenteraden en Provinciale

8 juli 2020 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 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.

Ruurlo
• Leusinkbrink, kavel 235 en 236, bouwen
dubbele woning (beslistermijn tot
27 juli 2020)

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

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

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende plannen ontvangen voor omgevingsvergunningen die
afwijken van het bestemmingsplan.

Borculo

• G.L. Rutgersweg 10, bouwen schuur

• Barchemseweg, nabij nr. 43, kappen
haagbeuk (11 juni 2020)
• Banninkskamp 11, bouwen carport,
opbouw op bestaande garage en deels
carport (17 juni 2020)

Rekken

Rietmolen

Eibergen

• Lindevoort 9, wijzigen voorgevel
(4 juni 2020)

• Past. C.M. van Everdingenstraat 31, bouwen 4 levensloopbestendige woningen

Ruurlo

Inzage

• Leusinkbrink, kavel 217 en 218, bouwen
dubbele woning (5 juni 2020)

De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 25 juli tot en met

• Papaverstraat 2, plaatsen erfafscheiding
(16 juni 2020)
• Hummelsweide hoek Prakkestraat,
bouwen 6 woningen (type 2-onder-1-kap)
met bergingen (17 juni 2020)

Neede

Staten hebben de concept-RES
ter kennisname ontvangen. Zij
stellen uiterlijk 1 juli 2021 de
RES 1.0 vast. Langeveld: “De
concept-RES is de allereerste
stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers
en inwoners de komende jaren
samen gaan optrekken ofwel:
samen d’ran!”
Bekijk de concept RES op
www.resachterhoek.nl.

Neede
• Magnoliastraat 39, oprichten erfafscheiding met hoogte maximaal
2 meter (16 juni 2020)
• Diepenheimseweg, nabij nr. 32, kappen
paardenkastanje (16 juni 2020)
• G.L. Rutgersweg 21, legaliseren woning
(16 juni 2020)
• Dennenweg 3, plaatsen tijdelijk noodgebouw (17 juni 2020)

Ruurlo
• Leusinkbrink, kavel 225 en 226, bouwen
twee-onder-een-kapwoning (Riet 6 en 8)
(11 juni 2020)
• Leusinkbrink, kavel 229 en 230, bouwen
twee-onder-een-kapwoning (17 juni 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 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 voorzie-
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ning. 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.

Beltrum
• Kooigootsweg 7, ambtshalve wijzigen
varkenshouderij

Ruurlo
• Vordenseweg-Zelhemseweg (omgeving),
aanleggen mountainbikeroute

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage van
25 juni tot en met 6 augustus 2020 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.

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van
26 juni tot en met 6 augustus 2020 voor
belanghebbenden die tijdig zienswijzen
indienden tegen de ontwerpvergunning
en voor belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde
vastgestelde onderdelen van het besluit
kan elke belanghebbende beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift sturen naar de
rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening
Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig
totdat de rechter over uw beroep heeft
beslist. Misschien kunt u de beslissing in
beroep niet afwachten. U kunt dan bij de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep
bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen
naar de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er
op dat u een kopie van het beroepschrift
meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief
van de rechtbank.
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.

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

inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo. Voor het inzien daarvan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545 - 250250.

Inzage
Deze vergunning ligt ter inzage van 25
juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 ter

RUIMTELIJKE ORDENING

bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In het onherroepelijke bestemmingsplan
staat dat het gebied mag worden gebruikt
voor de bouw van 4 woningen.

Bezwaar

Wijziging bestemmingsplan
Ruurloseweg 28 Borculo

Inzage

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

Voor het perceel Ruurloseweg 28 Borculo
geldt het bestemmingsplan “Buitengebied
integrale herziening” (Borculo).
In dit bestemmingsplan staat dat het
perceel mag worden gebruikt voor het
agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan
om door een wijziging van het geldende
bestemmingsplan toe te staan dat het
perceel mag worden gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor heeft de gemeente
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied integrale herziening, wijziging 2020-3
(Ruurloseweg 28 Borculo)” gemaakt.

Wilt u het bestemmingsplan inzien? Dan
verzoeken wij u vooraf contact op te nemen
met de Publiekswinkel voor het maken van
een afspraak, telefoon 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op onze website www.gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’. U kunt het onherroepelijk geldende
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB20190009-0100.

Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening

Inzage

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.

Borculo
• Zijlandstraat 18, verwijderen asbest
dakbeschot (2 juni 2020)

Eibergen
• Meidoornstraat 56, verwijderen asbest
van en uit woning (8 juni 2020)

Haarlo
• Hupselsedijk 2, totaalsloop 3 schuren
(4 juni 2020)
• Hupselsedijk 4, verwijderen asbest van
schuur (4 juni 2020)

Ruurlo
• Stationsstraat 18, demonteren en slopen
pand (28 mei 2020)

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

COLLECTES & ACTIES

Ruurlo
• Haarweg 10 a, tijdelijk (voor 2 jaar)
plaatsen van woonunits gedurende
bouwen woonhuis (24 juni 2020)
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Van 2 tot en met 4 juli 2020
Hele gemeente
• Er worden geen landelijke collectes
gehouden.

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage
van 25 juni tot en met 5 augustus 2020 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u deze, dan kunt u contact opnemen
met de Publiekswinkel via telefoonnummer
0545 – 250 250.
Deze publicatie, het ontwerpbesluit en de
bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.
nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter
inzage’. U kunt het ontwerpbesluit en de
bijlagen ook bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200006.

DEZE PUBLICATIE IS OVERGENOMEN
VAN DE GEMEENTE OOST GELRE
Beeldkwaliteitsplan Regionaal
Bedrijventerrein Laarberg fase 2 en
Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2 ter inzage
Het Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2 is een aanpassing op het beeldkwaliteitsplan van 2012.
De verdere stedenbouwkundige uitwerkingen en ontwikkelingen in de markt
hebben tot deze update van het beeldkwaliteitsplan geleid. Dit beeldkwaliteitsplan
vervangt het beeldkwaliteitsplan Regionaal
Bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 uit 2012.

Zienswijze
Binnen deze termijn kan iedereen zijn
mening geven over het ontwerpbesluit
tot wijziging van het bestemmingsplan.
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 heer G.W. Janssen, telefoon
0545-250 250.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Molenweg 5 in Eibergen
Op 14 april 2020 heeft de gemeenteraad
van Berkelland het bestemmingsplan
“Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019”
vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 11
juni 2020 onherroepelijk geworden, omdat
niemand daartegen beroep heeft ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Het onherroepelijke bestemmingsplan
maakt het mogelijk om 1 woning te bouwen
en daar waar eerst een agrarisch bouwvlak
lag is nu een natuurbestemming gekomen.

Inzage
Wilt u het bestemmingsplan inzien? Dan
verzoeken wij u vooraf contact op te nemen
met de Publiekswinkel voor het maken van
een afspraak, telefoon 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op onze website www.gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende plannen’. U kunt het onherroepelijk geldende
bestemmingsplan en de bijlagen ook
bekijken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB20190007-0100.

Onherroepelijk bestemmingsplan
De Mölle 10-12 in Rietmolen
Op 14 april 2020 heeft de gemeenteraad
van Berkelland het bestemmingsplan
“Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1
(De Mölle 10-12)” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 11 juni 2020 onherroepelijk geworden, omdat niemand daartegen
beroep heeft ingesteld bij de Afdeling

Daarnaast ligt ook het Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2 ter inzage. Het
ruimtelijk kader dient als beoordelingskader voor alle nieuwe ontwikkelingen binnen
het plangebied Laarberg Centraal 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst
met categorieën waarvoor geen verklaring
van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist uit te breiden met een nieuwe categorie met een verwijzing naar het
ruimtelijk kader. Voor het ruimtelijk kader
geldt geen officiële inzagetermijn. In dit
geval wordt toch de mogelijkheid gegeven
om het ruimtelijk kader in te zien en hierop
een zienswijze in te dienen.

Inzage
De stukken liggen van 19 juni t/m 31 juli
2020 ter inzage in het gemeentehuis te
Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen
op afspraak inzien. De afspraak maakt u via
telefoonnummer (o544) 393535. Ook zijn
de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via
deze pagina.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn bestaat de
gelegenheid schriftelijk of mondeling
en gemotiveerd zienswijzen naar voren
te brengen/in te dienen. De schriftelijke
zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oost Gelre, Postbus 17, 7130
AA in Lichtenvoorde. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Omgeving.

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

Beltrum
• Zieuwentseweg 2, veranderen bedrijf
• Ringweg 1, veranderen bedrijf

Fot
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Ruurlo
• Mödijk 6, veranderen bedrijf

Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van
25 juni tot en met 5 augustus 2020 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.

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).
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Ingekomen meldingen Besluit lozen
buiten inrichtingen

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

Ook kunt u via de website
al veel zaken digitaal regelen.

Neede
• Nieuwstraat 14 a, aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem

Inzage

Wilt u de Publiekswinkel bezoeken,
maak dan een afspraak.

Deze melding lig ter inzage van 25 juni tot
en met 5 augustus 2020 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
melding op grond van de Wet milieubeheer
staat geen bezwaar en/of beroep open.

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
Afspraak maken

Veel informatie vindt u op onze website
www.gemeenteberkelland.nl

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende meldingen
ontvangen.

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.

