BerkelBericht
Eerste succes kavelruilproject
80 hectare grond in Berkelland is onlangs van eigenaar gewisseld. Hiermee is het eerste succes voor het vrijwillige kavelruilproject geboekt. Op 8 mei passeerde de akte bij de notaris.
Wethouder Maikel van der Neut:
“Vanwege de coronamaatregelen kon helaas geen feestelijk
moment gehouden worden. Dat
gaan we hopelijk later in het
proces nog inhalen. Na deze
eerste succesvolle ruiling, zullen
er waarschijnlijk nog meer
volgen. Er zijn zeker nog 3 ruilplannen in voorbereiding.”
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Alle actuele informatie over het coronavirus
is te vinden op www.rivm.nl
of www.rijksoverheid.nl/corona.
Wat dit betekent voor Berkelland leest u op
www.gemeenteberkelland.nl > Coronavirus.

Corona.steffie.nl
Op deze website legt uitleghulp Steffie
moeilijke informatie over het coronavirus
op een eenvoudige manier uit.

Veel belangstelling voor
kavelruil
In september 2019 is gestart
met een integraal kavelruilproject in Berkelland. De ambitie is om 250 ha grond te gaan
ruilen in 3 jaar tijd. Op de drukbezochte startavond bij Prinsen
in Haarlo werden inwoners geïnformeerd en opgeroepen zich
aan te melden bij de stichting
vrijwillige kavelruil Berkelland
e.o. Er was op de avond zelf
en na afloop veel animo en de
kavelruilcommissie heeft meer
dan 150 gesprekken gevoerd
met belangstellenden voor een
eerste inventarisatie. Hieruit
werd duidelijk dat er voldoende
draagvlak was om ruilplannen
op te stellen in verschillende
delen van Berkelland.

Voormekaar is elke werkdag telefonisch bereikbaar
voor al uw vragen over hulp of ondersteuning.
Ook als uw (Wmo)indicatie binnenkort afloopt,
kunt u gewoon contact opnemen.
Bel naar Voormekaar op werkdagen
via: 0545-250 300.

Op de foto wethouder Maikel van der Neut en Bertus Hesselink,
voorzitter stichting vrijwillige kavelruil Berkelland e.o.

20 deelnemers
De afgelopen maanden zijn
diverse ruilplannen met betrokken agrariërs en particulieren
besproken. Dit leidde tot de
eerste ruiling in het kader van
dit project, waarbij ongeveer

80 ha van eigenaar wisselt.
In deze eerste ruiling zitten
20 deelnemers en er wordt
bijgedragen aan huiskavelvergroting, verkorting van
rijafstanden, natuur en
recreatie.

www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland

Heeft u weinig te besteden? Check dan of
u in aanmerking komt voor een regeling

Gemeentehuis gesloten
op Tweede Pinksterdag
Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) is het
gemeentehuis gesloten. Op deze dag is de gemeente
ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood
kunt u via het centrale nummer 0545-250 250 de
storingsdiensten bereiken.
Dinsdag 2 juni zijn we er weer voor u.

Inwoners die weinig te besteden hebben, zijn vaak niet op de hoogte van de verschillende
regelingen die er zijn voor ondersteuning. Met de campagne ‘Rondkomen in Berkelland’ wil
de gemeente Berkelland hier verandering in brengen. Er is een speciale rekenhulp ontwikkeld
waar inwoners zelf kunnen kijken welke regelingen er zijn. Via www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland kunnen inwoners checken waar zij voor in aanmerking komen.
Wethouder Gerjan Teselink:
“We willen er met deze speciale rekenhulp
alles aan doen om inwoners te bereiken die
nu niet weten dat ze misschien gebruik
kunnen maken van een regeling.”

Naast regelingen die de gemeente biedt, is
ook informatie te vinden over organisaties als
Schuldhulpverlening Berkelland, Ondersteuning
Jeugdsport- en cultuurfonds of bijvoorbeeld de
Voedselbank. Zijn er ook schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te helpen.

Wist u dat:

Voor wie?

- Jimmy’s Berkelland elke zondagmiddag live

Iedereen die een laag inkomen heeft (tot 110%
van het minimumloon) of weinig te besteden als
gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking
voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld voor
een computer voor school, een bijdrage voor de
sportclub of voor net dat extraatje om rond te
kunnen komen. Of iemand gebruik kan maken
van een regeling of voorziening, hangt af van de
persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met de leeftijd, of iemand samenwoont of
kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog
zijn en soms wordt ook gekeken naar het vermogen. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar
bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en
een eigen huis. Op www.berkellandwijzer.nl/rondkomeninberkelland is alle informatie te vinden
over de mogelijkheden.

Hulp nodig?
Vanzelfsprekend kunnen inwoners altijd een
gesprek aanvragen bij de Sociale Dienst Oost
Achterhoek. Bellen met de Sociale Dienst Oost
Achterhoek kan van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Telefoonnummer
0544-474 200.

- er een speciale website is met luisterverhalen
in dialect? www.luusteren.nl

televisie maakt op Facebook.
Kijk vanaf 16 uur live mee op Jimmy’s Berkelland.
- het thuis is ook mogelijk om valpreventie te blijven
oefenen
- als u vragen heeft over opvoeden, u ook kunt chatten
met de GGD, via www.ggdnog.nl/ouderchat.
Zo zijn er veel meer tips en (online) initiatieven in
coronatijd die we hebben verzameld op Berkellandwijzer.nl. Dit is de online, sociale wegwijzer van
Berkelland. Neem een kijkje en vind antwoord op
heel veel vragen en informatie van organisaties
die u verder kunnen helpen.
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19 mei 2020

Basisregels voor iedereen

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

.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juni

1 juli

1 september

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Sauna’s

Discotheken

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Sport- en
verenigingskantines

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Commissies vergaderen op 2 en 3 juni
De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 2 juni en de raadscommissie Ruimte vergadert op 3 juni. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen
niet in de raadzaal, maar online plaats. U kunt ze live volgen via internet.
Commissie Bestuur en
Sociaal - dinsdag 2 juni, 19.30
uur
Op de agenda staat onder
andere:
• Plan van aanpak aanbevelingen Rekenkameronderzoek
naar jeugdhulp
• Voorlopige jaarrekening 2019
en conceptbegroting 20212024 Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland
• Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Sociale Dienst Oost

Achterhoek
• Jaarstukken 2019 gemeente
Berkelland

Commissie Ruimte woensdag 3 juni, 19.30 uur
Op de agenda staat onder
andere:
• Raadsbrief plan van aanpak
vrijkomende agrarische bebouwing
• Raadsbrief Evaluatie 2019
plan Van Afval naar Grondstof

Inspreken
In verband met het coronavirus
vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er
bestaat online nog steeds de
mogelijkheid voor inspreken.
Als u zich heeft aangemeld voor
het inspreken ontvangt u van
ons een e-mailbericht met een
instructie hoe dit werkt.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht kunt u zich melden
bij de griffie. Dit kan tot uiter-

NL-Alert
Direct informatie
bij een noodsituatie
Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

lijk 16.00 uur op de dag van de
vergadering. Dit doet u door te
bellen naar 0545-250 805 of te
mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

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

Stukken op website

Welke vergaderingen worden
uitgezonden?

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

Commissievergaderingen live
via internet

• Alle openbare raadsvergaderingen
• Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
• Alle openbare commissievergaderingen Ruimte

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

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 hoort er wel
en niet in de glasbak
Flessenglas _ Glasbak
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 _ kringloop of grijze container

NL-Alert

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.

Explosiegevaar
LPG-wagen.
N651 bij Iependaal.
Verlaat gebied binnen
straal 500 mtr.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.

Inventarisatie woonsituaties buitengebied
In BerkelBericht van 22 april
hebben we u laten weten dat
we gingen starten met het
versturen van de ruim 1300
brieven over woonsituaties in
het buitengebied. Naar circa 800
adressen is inmiddels een brief
gestuurd. Omstandigheden
vanwege de coronacrisis spelen

ons parten. We hebben eerder
al aangeven dat we zorgvuldigheid in dit complexe proces
heel belangrijk vinden. Om deze
zorgvuldigheid te kunnen garanderen, hebben we meer tijd
nodig om de resterende brieven
te kunnen versturen. We hopen
deze rond de zomer te verstu-

ren. We informeren u opnieuw
als er ontwikkelingen zijn.
Heeft u dringende vragen over
uw eigen woonsituatie, neemt u
dan contact met ons op.

BerkelBericht
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Verhuren van schuren
De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand van schuren neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het
snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan uw pand,
zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook draait u
vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de burgemeester het pand.
Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!
Komen er mensen
ongevraagd op uw erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s
en onthoud hoe de mensen
eruitzien.
• Vraag rond in de omgeving:
wie kent ze? Zijn ze ook al bij
de buren geweest?
• Overleg met de wijkagent.
• Waarschuw de WhatsAppgroep van de buurt.

Wilt u uw woning,
bedrijfspand, schuur, stal
of loods verhuren?
• Accepteer nooit contante
betalingen, laat huur betalen
via de bank.
• Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/
kopie.
• Is de huurder een bedrijf?
Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of
het bedrijf een website heeft.

• Is de huurder geen bedrijf
maar ergens in dienst? Dan
kunt u vragen om een werkgeversverklaring en belt u de
werkgever ter controle.
Maak goede afspraken met
de huurder en leg deze vast,
bijvoorbeeld:
• De huurder krijgt pas de
sleutel van het pand als een
huurcontract ondertekend is.
• Spreek af 1 keer per maand in
de schuur te kijken en doe dat
ook.
• De huurder mag geen nieuwe
sloten op de schuur zetten,
zijn die er wel, verwijder deze
dan of ontbind de huurovereenkomst.
• Verbouwingen vinden enkel
plaats in overleg.

En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw
omgeving, herkent u de signalen

Kapvergunning voor 174 bomen
langs N315 Haaksbergseweg
in Neede en herplantplicht
voor 227 bomen
Voor de verbreding van de N315 van de kom Neede tot aan
de gemeentegrens bij de nieuwe N18 heeft de provincie op
21 november 2019 een vergunning gevraagd voor het kappen van 177 bomen. De gemeente verleent na toetsing aan
het Bomenbeleidsplan vergunning voor het kappen van 174
bomen. Voor de kap van 3 bomen is geen vergunning nodig.
De provincie krijgt een herplantplicht opgelegd voor 227
bomen.
Provinciaal inpassingsplan

die worden beschreven of bent
u benaderd door criminelen?
Meld dit dan bij de politie bij
de wijkagent of via 0900-8844.
Anoniem melden kan bij Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000
en www.meldmisdaadanoniem.
nl. Bij meldingen die betrekking
hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kunt u ook melding doen via
milieuklachten.nl. Ga er in geen
geval zelf op af!

voor wordt verleend staan in
het nieuwe asfalt of op de plek
van de nieuwe inritten. Ook zou
het wortelgestel als gevolg van
de werkzaamheden onherstelbare schade oplopen.

De reden voor de kapaanvraag door de provincie is de
uitvoering van de werkzaamheden aan de N315. Het gaat
om het verbreden van de weg,
de aanleg van een rotonde bij
Rietmolen, het verleggen van
het fietspad en de inritten.
Hiervoor is in november 2018
een provinciaal inpassingsplan vastgesteld ‘N315 Kom
Neede-Aansluiting grens
tracébesluit N18’. De N315
vormt een belangrijke schakel
in de wegenstructuur van de
Achterhoek. Dat vraagt om
goed ingerichte veilige kruispunten en goed zicht vanuit
de zijwegen en inritten op het
verkeer op de weg. Een weg
die breed genoeg is, zodat het
verkeer veilig kan rijden en
beter doorstroomt.

Herplant: linde, esdoorn,
zoete kers, zomereik,
knotwilg en haagbeuk
Wij leggen volgens ons Bomenbeleidsplan een herplantplicht
op van 227 bomen met een wat
dikkere stam (omtrek 20-25 cm).
Hiermee kan een groot aandeel
van het ruimtelijk gemis worden
gecompenseerd. De boomsoorten die geplant worden zijn:
linde, esdoorn, zoete kers, zomereik, knotwilg en haagbeuk.
Dit komt ook de biodiversiteit
ten goede.

Vergunning ligt ter inzage
De vergunning ligt ter inzage in
het gemeentehuis. Kijk voor de
officiële vergunningverlening en
de mogelijkheden van bezwaar
maken verderop in BerkelBericht onder verleende omgevingsvergunningen.

Bomen moeten plaatsmaken
voor verbreding weg
De bomen moeten plaatsmaken voor het uitvoeren van
de verbreding van de weg. De
bomen waar nu vergunning

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.

Borculo
• Wolververshoek 10, plaatsen terrasoverkapping (6 mei 2020)
• Lange Molenstraat 4, plaatsen dakterras
(10 mei 2020)

Eibergen
• Papaverstraat 2, plaatsen erfafscheiding
(6 mei 2020)
• Kerkdijk, nabij nr. 22, realiseren zonnepark (6 mei 2020)
• Needseweg 10, gestuurde boring onder
de A18 (7 mei 2020)
• Eimersweg, nabij nr. 7, realiseren zonnepark (6 mei 2020)
• Leliestraat 6, plaatsen carport (10 mei
2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

• De Mölle 10 a, bouwen vrijstaande woning (15 mei 2020)

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

Inzage

Neede
• Es 29, verhogen kap van schuur (beslistermijn tot 1 juli 2020)
• Diepenheimseweg 38, tijdelijk plaatsen
(legaliseren) antenneopstelpunt (beslistermijn tot 29 juni 2020)

Ruurlo
• Gotinkveldweg 6, verbouwen woning
(beslistermijn tot 30 juni 2020)

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

Neede

Haarlo

• Borculoseweg 26, aanpassen kozijn voorgevel (14 mei 2020)
• Haaksbergseweg (N315 – N18), kappen
174 bomen (20 mei 2020)

• Braakmansdijk nabij nr. 4, realiseren zonnepark (6 mei 2020)

Rekken

Rekken

• Hölterweg 7, vervangende nieuwbouw
veldschuur (14 mei 2020)

• Niekerkerweg 4, verbouwen woning (14
mei 2020)

Rietmolen

Rietmolen
• Past. C.M. van Everdingenstraat 31, bouwen 4 woningen (11 mei 2020)

• De Mölle 12 a, bouwen woning (linkerhelft 2-onder-1 kap) (15 mei 2020)
• De Mölle 12, bouwen woning (rechterhelft 2-onder-1 kap) (15 mei 2020)

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 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.

Ruurlo
• Vordenseweg 3, slopen schuur (14 mei
2020)
• Hengeloseweg 10, verwijderen asbest
van 2 schuren (15 mei 2020)

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

COLLECTES & ACTIES
Tot en met 6 juni 2020
Hele gemeente
• Alle landelijke collectes en plaatselijke
acties gaan niet door.
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BerkelBericht
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Overdag werken wij op afspraak.
Maandag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur
(woensdag tot 16.30 uur)
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur (de publieksbalie is dan in de middag gesloten).

WhatsApp
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram
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Meldingen openbare ruimte
Via het formulier ‘melding openbare ruimte’
op onze website.

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

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

Voormekaar
Voor (thuis)zorg, welzijn, jeugdzorg, werk en
inkomen, begeleiding, vrijwilligerswerk en
inwonersinitiatieven.
Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
• Beltrum:
0545-250 300 / team@vmkbeltrum.nl
• Borculo, Gelselaar, Geesteren en Haarlo:
0545-250 301 / team@vmkborculo.nl
• Eibergen en Rekken:
0545-250 302 / team@vmkeibergen.nl
• Neede, Rietmolen en Noordijk:
0545-250 303 / team@vmkneede.nl
• Ruurlo:
0545-250 304 / team@vmkruurlo.nl
Website:
www.voormekaar.net

BerkelBericht is de officiële wekelijkse
uitgave van de gemeente Berkelland.
BerkelBericht wordt met Achterhoek Nieuws
Berkelland bezorgd op alle huisadressen in
de gemeente Berkelland.

Klachten over de bezorging?
0573-452 532 - kremer@achterhoeknieuws.nl
BerkelBericht is ook af te halen bij:
Coop in Borculo, Tabakorie Rona in Neede,
Plus Kogelman, Tabaktief Everwennink,
VVV kantoor in Ruurlo en Plus Koenders in
Eibergen.
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