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College bracht bezoek aan Eijgenhuijsen Precisievervoer in Ruurlo
Op 19 november bracht het college van burgemeester en
wethouders van Berkelland een bezoek aan Eijgenhuijsen
Precisievervoer. Het college werd gastvrij ontvangen door
Willem Eijgenhuijsen, directeur/eigenaar, Marcel Reurink, managing director en Madien Smeenk, facilitair coördinator. Na
een uitgebreide presentatie van het bedrijf werd het college
rondgeleid door de verschillende hallen die de hoofdlocatie
van Eijgenhuijsen in Ruurlo rijk is. Een prachtig bedrijf binnen
de grenzen van Berkelland!
Eijgenhuijsen is in 1910 opgericht als kolenhandel in Amsterdam. In 1913 veranderde de
koers en werd Eijgenhuijsen een
verhuisonderneming. De jarenlange ervaring in het verhuizen
leidde in 1971 tot een toevoeging aan de naam, namelijk
Precisievervoer. Na omzwervingen via Amsterdam, Weesp
en Zeist is het familiebedrijf
Eijgenhuijsen in 1987 verhuisd
naar Ruurlo.
Het bedrijf - met een vestiging
in Den Bosch en een overslagpunt in Drachten - heeft 115
mensen in dienst. En kent een
wagenpark van 22 trucks, 5 bestelwagens en 10 vrachtwagens
via partners.

Machinetransport
Eijgenhuijsen ontzorgt de totale
logistiek van machinetransport.
Het gaat om opslag, pré-installatie, het vervoer, plaatsing van
de apparatuur op de werkplek,
installatie op locatie en men
geeft desgewenst een gebruikersinstructie. Ook wordt ‘oude
apparatuur’ retour genomen.
Voorbeelden zijn multifunctionals (kopieerapparatuur), maar
ook medische apparatuur, die
vervoerd en op de locatie geïnstalleerd wordt door medewerkers van Eijgenhuijsen.

Professionals
Het bedrijf investeert veel in
training en toerusting van eigen
personeel. Bij Eijgenhuijsen
werkt men niet met chauffeurs,

V.l.n.r. Burgemeester Joost van Oostrum, Madien Smeenk, facilitair coördinator, wethouder Gerjan Teselink,
Marcel Reurink, managing director, wethouders Marijke van Haaren en Maikel van der Neut, gemeentesecretaris Martin Broers.
maar met professionals die
vooraf weten welke uitdaging ze
aangaan bij het plaatsen, monteren en gebruiksklaar afleveren
van waardevolle producten. Men
streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit in het hele traject.
Van het maken van een afspraak
tot het transport, assemblage,
installatie op locatie en nazorg.

Partner Europees netwerk
Teneso

Klaar voor transport op de innovatieve pallets

Eijgenhuijsen is ook dé Nederlandse partner van het Europese netwerk Teneso (Technical
Network Solution). Teneso is
opgericht door marktleiders uit
Europa op het gebied van specialistisch transport en distributie.
Het bedrijf kan op die manier
in elk land binnen Europa de
beste oplossing voor hightech
transport en logistieke service
aanbieden.

Mantelzorgers in het zonnetje
Ruim 60 mantelzorgers uit Berkelland waren 9 november afgekomen op het speciale mantelzorgverwenarrangement dat wij samen met Voormekaar organiseerden. Op deze manier
wilden wij als gemeente iets terugdoen voor inwoners die zorgen voor een naaste. Na een
brunch op Het Assink Lyceum in Neede konden zij meedoen aan verschillende activiteiten,
zoals bloemschikken, koersbal, een massage, schilderen of een bedrijfsbezoek.

Innovatie
Eén van de vele innovaties
die Eijgenhuijsen heeft doorgevoerd is de toepassing van
machine pendel pallets in het
proces, een speciale tooling om
kwetsbare machines te kunnen
vervoeren.
Zo’n 5 jaar geleden is samen
met het Borculose bedrijf
Meilink B.V. een pallet voor het
vervoer van machines ontwikkeld. De pallet is voorzien van
een geïntegreerde afrijplaat
en verstelbare wanden, waardoor apparatuur passend, goed
beschermd en efficiënt vervoerd
kan worden.

heidscan voor bedrijven) en
heeft actief de uitkomsten van
de scan doorgevoerd. Overal is
ledverlichting aangebracht, zijn
energie slurpende apparaten
vervangen en is het dak voorzien van zonnepanelen.
Daarnaast bestaat het wagenpark uit EURO-6 voertuigen
en de chauffeurs zijn opgeleid
om zuinig te rijden. Speciale
kastjes meten het rijgedrag
en de CO2-uitstoot. Ook bij de
planning wordt gekeken naar de
meest efficiënte route. Zoveel
mogelijk uitlevering en zo min
mogelijk kilometers rijden.

Duurzaamheid
Het bedrijf wil bijdragen aan een
toekomstig duurzame leefomgeving. Het heeft meegedaan
aan de Doe-scan (duurzaam-

Kerstbrunch voor
iedereen die niet graag
alleen is met Kerstmis
Initiatief van Avelijn, Estinea,
De Lichtenvoorde, Zozijn,
Jimmy’s Berkelland en
het Tussenstaphuis
Programma
Tweede kerstdag, 26 december
Van 11.00 tot ongeveer 14.00 uur
Kosten €2,50 per persoon (contant betalen)

Aanmelden voor 1 december, locatie volgt!
De organisatie wil graag weten hoeveel belangstelling
er is. Stuur voor 1 december een e-mail naar Perron 8:
Perron8@delichtenvoorde.nl of naar Hetty Geerdink:
hettygeerdink@delichtenvoorde.nl.
U hoort later waar de kerstbrunch is. We hopen op
3 locaties, namelijk in Eibergen, Neede en Borculo. Dat
is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
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Het kan deze week nog!

Heeft u de vragenlijst over Berkelland in Balans al ingevuld?
Hoe blijft de gemeente Berkelland ook in de toekomst financieel gezond? Daarover gaat de
vragenlijst die tot eind november zowel digitaal als op papier is in te vullen. We noemen het:
Berkelland in Balans.
Vragenlijst digitaal of op
papier

kan in een envelop zonder postzegel uiterlijk eind november
naar: Moventem, Antwoordnummer 39, 7200 VB Zutphen.
U mag de envelop ook inleveren
bij de balie in het gemeentehuis,
Marktstraat 1 in Borculo.

U kunt de vragenlijst digitaal
invullen. U gaat daarvoor naar:
www.gemeenteberkelland.nl >
Vragenlijst Berkelland in Balans.
Als het niet lukt om digitaal in te
vullen mag u ook de vragenlijst
die afgedrukt stond in BerkelBericht van 13 november 2019
invullen en opsturen. Opsturen

Uw antwoorden helpen om een
eerste beeld te krijgen, waarmee de gemeente verder aan
de slag gaat. Uw reactie wordt
strikt vertrouwelijk behandeld
en anoniem verwerkt door
onderzoek- & adviesbureau
Moventem.

Uitkomsten begin 2020
Begin 2020 maken we de uitkomsten en het vervolg bekend.

Collectieve zorgverzekering van
de gemeente Berkelland
Keuze uit Menzis of Salland Zorgverzekeringen
In 2020 kunnen inwoners met
een laag inkomen bij Menzis
of Salland Zorgverzekeringen
een collectieve zorgverzekering afnemen.

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

Wie komt in aanmerking?
Inwoners met een laag inkomen
(tot 130 procent van de bijstandsnorm) kunnen overstappen op deze collectieve zorgverzekering.

7364 inwoners hebben de
handige afvalapp al. U ook?
Wanneer wordt het PMD weer opgehaald? En wanneer het oud
papier? In de afvalapp ziet u precies wanneer welk afval op uw
adres wordt opgehaald. Ook kunt u een herinnering instellen, dan
krijgt u tijdig een signaal om het afval aan de weg te zetten.

In de volgende tabel is te lezen
wat een inwoner (of samen
met hun partner) dan maximaal
netto mag verdienen om hiervan
gebruik te
kunnen maken.

Aanmelden voor spreekuren
Max. netto maandinkomen
excl. vakantiegeld per 1 juli 2019
Alleenstaande
Alleenstaande met kinderen
Echtpaar/Samenwonend

Meer weten of overstappen?
Inwoners die meer willen weten
of denken aan overstappen,
kunnen terecht op www.gezondverzekerd.nl (vul Berkelland in).
Ook is het mogelijk om contact
op te nemen met de overstapcoaches van Menzis of Salland
Zorgverzekeringen.

Jonger dan de Ouder dan de
AOW leeftijd AOW leeftijd
€ 1.272,57
€ 1.272,57
€ 1.817,96

€ 1.425,23
€ 1.425,23
€ 1.940,80

Op het gemeentehuis en tijdens de inloopmomenten van
Voormekaar in de verschillende
kernen zijn folders op te halen
met daarin informatie over de
verschillende zorgverzekeringen.

Inwoners die er zelf of met
iemand uit hun omgeving niet
uitkomen, kunnen een afspraak
maken voor 1 van de 2 spreekuren van de gemeente Berkelland op 4 december van 13.00
tot 16.30 uur en 17 december
van 9.00 tot 12.00 uur. Om een
afspraak te maken kunt u bellen
met de gemeente Berkelland op
0545 - 250 250. De spreekuren
worden verzorgd door een team
van overstapcoaches en vrijwilligers die een op de situatie
toegespitst advies geven.

Let op de uiterste
overstapdatum!

Verzekeraar

Telefoonnummer

Menzis

088 - 2224 080
maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 19.00 uur
0570 - 687 490
maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 19.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13:00 uur

Salland Zorgverzekeringen

TIP
VAN DE
WEEK

Tot en met 31 december 2019 is
het mogelijk om te veranderen
van zorgverzekeraar. Overstappen kan alleen als er geen betalingsachterstand is bij de huidige
zorgverzekeraar.

Inmiddels hebben al meer dan 7000 inwoners de afvalapp gedownload, daarvan hebben ruim 5000 mensen ook de meldingen
aan staan.

In de app ziet u direct de ophaaldagen van:
• Plastic, metaal en drankenkartons (PMD)
• Groene container
• Grijze container
• Oud papier
• Klein chemisch afval
• Grof tuinafval
Daarnaast ziet u ook de locaties
in uw buurt waar containers
staan voor:
• Glas
• Kleding
• Luiers en incontinentie-		
materiaal

Gratis te downloaden
De afvalapp is gratis te downloaden via de Appstore en
Google Playstore (zoek op
‘Berkelland’). Vervolgens vult u
uw postcode en huisnummer in
en ziet u direct de inzameldagen voor uw adres. De app bevat ook
veel handige tips over afvalscheiding en welk afval waar in hoort.

Militaire oefening
Het ministerie van Defensie houdt van 3 tot en met 6 en van 9 tot en met 13 december een
oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Apeldoorn, Deventer, Hengelo,
Haaksbergen, Doetinchem en Velp. Er doen 16 militairen, 4 pantservoertuigen (Fenniks) en
4 bedrijfswagens mee. Op dinsdagavond zitten de verkenners in de buurt van Borculo. De
oefening eindigt op de kazerne in Eibergen.
Doel oefening
De militairen oefenen het
verplaatsen te voet en met de
voertuigen en verkenningen van

het gebied. Als het donker is
houden ze verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming. De militairen

verplaatsen zich gewapend. Ze
gebruiken geen (oefen)munitie.

Gebruik wegen en terreinen

Schade?

Ze gebruiken alleen openbare
wegen, paden en terreinen.
Indien ze toch iemands eigen
weg willen gebruiken vragen ze
van te voren aan de eigenaren/
beheerders toestemming. Ze
proberen overlast en hinder te
voorkomen.

Is er, ondanks alles, toch schade
door de oefening ontstaan? Dan
kunt u dit melden bij:
Ministerie van Defensie,
Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
telefoon 030 - 2180 420.
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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.

Eibergen
• Bruininkdijk nabij Hupselse Markenweg
16, afzetten/dunnen bos en zomereiken
(11 november 2019)
• Warfslatweg 1, kappen eik (11 november
2019)
• Grotestraat 27, totale renovatie pand en
plaatsen erfafscheiding (12 november
2019)
• Molenweg 17, verbouwen woning met
inwoning (12 november 2019)

Haarlo
• Haarlosesteeg 4, plaatsen tijdelijke kantoorunit (7 november 2019)
• Hogebrugweg 2, plaatsen stellage voor
zonnepanelen (11 november 2019)

Neede
• Oudestraat 73, vervangen kozijnen en
plaatsen overkapping ( 8 november 2019)
• Oude Deldenseweg 3 a, kappen acacia en
plaatsen grondkering (7 november 2019)
• Moeshof 57, plaatsen carport (11 november 2019)

Rietmolen
• Weenkweg nabij nummer 12, kappen
2 eiken (7 november 2019)

Ruurlo
• Haarweg 10/10 a, bouwen koetshuis
(7 november 2019)

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

Eibergen
• Jukkertweg 12, bouwen woning en kappen 4 eiken (beslistermijn tot 6 januari
2020)

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

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.

Borculo
• Van de Meeneplein 8, starten Bed &
Breakfast (15 november 2019)

Rekken
• Kienvenneweg 26, plaatsen aanbouw aan
woning (19 november 2019)

Ruurlo
• Kaaldijk 14, realiseren van 2 B&B-kamers
in bestaande schuur, kleinschalig kampeerterrein, terras en sanitaire ruimte in
bestaande garage (15 november 2019)

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)
hebben. De voorwaarden vindt u op deze
website.

Beltrum

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

• Meester Nelissenstraat 14, logiesfunctie-/bijeenkomstfunctie brandveilig
gebruik

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor het volgende project
vergunning verleend.

Inzage

Borculo

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen
ter inzage van 28 november 2019 tot en
met 9 januari 2020 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo.

• Beijerhorstdijk 4, bouwen 2 stallen

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

Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage van 28
november 2019 tot en met 9 januari 2020 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van
29 november 2019 tot en met 9 januari
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.
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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.

Van 25 tot en met 30 november 2019
Hele gemeente
• Collecte door de Stichting Leger des Heils
fondsenwerving

Beltrum
• Verkoop snert door touwtrekvereniging
VIOS op 29 en 30 november

Borculo, Eibergen, Geesteren,
Gelselaar, Haarlo en Neede
• Soepactie door Sportclub Haarlo van 27
tot en met 30 november

U kunt ook digitaal uw beroep of
voorlopige voorziening indienen bij
de rechtbank

Van 2 tot en met 7 december 2019

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.

• Verkoop snert door touwtrekvereniging
VIOS

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.

Beltrum

Ruurlo
• Verkoop kerststerren en vossebessen
door Blauw Wit op 7 december

DRANK- EN HORECA

Sloopmeldingen

Ontwerpvergunning Kronenkamp 14
Neede

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.

Stichting Natuurpark Kronenkamp heeft
een drank- en horecawetvergunning aangevraagd voor het bezoekerscentrum van
Natuurpark Kronenkamp aan de Kronenkamp 14 in Neede. Deze aanvraag is gedaan
op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet.

Eibergen

Voorwaarden

• Meidoornstraat 37, slopen schuur (18
november 2019)

Op grond van artikel 4 van deze wet stelt
de burgemeester voorwaarden aan deze
vergunning. De voorwaarden zijn vastgesteld in de Drank- en Horecaverordening.
Deze voorwaarden zijn nodig om oneerlijke
concurrentie met de commerciële horeca te
voorkomen.
De voorwaarden hebben onder andere betrekking op het houden van bijeenkomsten
van persoonlijke aard en de tijdstippen van
verstrekken van alcoholhoudende drank.

Neede
• Bergweg 9, verwijderen asbest, slopen
droogschuur, gedeeltelijk slopen
schöppe/huuske en slopen achterhuis
(25 oktober 2019)

Rekken
• Huttendijk 1, slopen boerderij met oude
veestalling (13 november 2019)

Ruurlo
• Hallerweg 6, verwijderen asbest en
slopen deel van kapschuur (8 november
2019)
• Leusinkbrink 12, slopen schuur (27 oktober 2019)
• Willem Alexanderlaan 3, verwijderen
asbest uit woning (14 november 2019)

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

COLLECTES & ACTIES

Inzage
De ontwerpvergunning ligt ter inzage van
28 november 2019 tot en met 8 januari
2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo.

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 de burgemeester
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.

EVENEMENTEN
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.

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

Beltrum
• 28 december 2019 tot en met 1 januari
2020, Glazenhuus op het Mariaplein

BerkelBericht
Eibergen
• 22 december 2019, kerstmarkt Oude
Mattheus

Neede
• 1 januari 2020, silvesterparty Spilbroekhal

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum
Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan
“Beltrum, Dorp 2011, herziening 2019-1
(Haarstraat 1)” vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om, op de
locatie van de voormalige Jenaplanschool,
acht levensloopbestendige woningen voor
senioren te bouwen.
Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inzage
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage
van 28 november 2019 tot en met 8 januari
2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo.
Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook
vinden op de gemeentelijke website www.
gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het
vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.
BPBTM20190001-0100.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen deze
termijn tegen het vastgestelde bestem-

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
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mingsplan beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor
belanghebbenden die bij de gemeenteraad
op tijd zienswijzen hebben ingediend tegen
het ontwerpbestemmingsplan en voor
belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking op
9 januari 2020 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Een belanghebbende kan zo’n
verzoek pas indienen na het indienen van
een beroepschrift.

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.BPNDE20190006-0100.

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011, herziening
2019-1 (Bergstraat 7-9a)” vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is op 13 november 2019
onherroepelijk geworden, omdat niemand
daartegen beroep heeft ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Met het onherroepelijke bestemmingsplan
is de bestaande woning aan de Bergstraat
9a ook als zodanig bestemd. Dit is een
herstelactie van het eerder vastgestelde
bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011”.

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

• van Bevervoordestraat 39 a, oprichten
paardenhouderij

Neede
• Russchemorsweg 20, starten bedrijf
• Industrieweg 2, veranderen inrichting

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

Storingsnummer drukriolering
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
0544-395 527

Beltrum
• Van 28 december 2019 om 08.00 uur tot
en met 6 januari 2020 om 08.00 uur is het
Mariaplein afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. Dit in verband met het Glazenhuus en de survival
Beltrum.

• Veenhutweg 9, veranderen bedrijf

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.

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.

06-14975600
info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl
gemeenteberkelland
Gem_Berkelland
gemeenteberkelland

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

Rietmolen

Inzage

WhatsApp
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram

Deze meldingen liggen ter inzage van 28
november 2019 tot en met 8 januari 2020 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen bovenstaande meldingen op grond
van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

VERKEER

Gelselaar
Onherroepelijk bestemmingsplan
Bergstraat 7-9a in Neede

Inzage

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

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.

