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Berkellandwijzer.nl: dé online plek en sociale wegwijzer
voor inwoners uit Berkelland
Berkellandwijzer.nl is online! Op www.berkellandwijzer.nl vindt u praktische informatie,
adressen en activiteiten gericht op het dagelijkse leven. Berkellandwijzer.nl helpt u namelijk
op weg met heel veel vragen over welzijn, wonen, zorg, werk, meedoen en geldzaken.
Met behulp van verschillende
thema’s kunt u op Berkellandwijzer.nl snel antwoord vinden
op bijvoorbeeld de volgende
vragen:
• ik wil graag vrijwilligerswerk
doen, waar kan ik terecht?
• de mantelzorgwaardering, wat
is dat?
• zijn er maaltijdservices in
Berkelland waar ik gebruik van
kan maken?

• wat is Naobercontact?
• kent ons dorp ook een eigen
belangenvereniging?
• waar kan mijn vader terecht
als hij meer wil weten over
een aangepaste woning?
Ook zijn gemakkelijk contactgegevens te vinden van ruim 600
lokale en 300 landelijke (sport)
verenigingen, maatschappelijke
organisaties en zorgaanbieders

Tip:
Voeg Berkellandwijzer.nl
toe aan uw favorieten.
Dan heeft u de website
altijd snel bij de hand!

Hoe werkt Berkellandwijzer.nl?
die in Berkelland actief zijn. En
kunt u bijvoorbeeld lezen welke
sociale activiteiten dichtbij huis
op de agenda staan.

Altijd in ontwikkeling

Op deze en heel veel andere vragen vindt u op Berkellandwijzer.nl het
antwoord

Informatie over actief zijn en meedoen, geldzaken, mijn buurt, opvoeden
en opgroeien, ondersteuning en gezondheid, werken en leren, wonen en
vervoer, zorgen voor een ander

Berkellandwijzer.nl is gemaakt
in opdracht van de gemeente
Berkelland en wordt beheerd
door uitgever SDU. Zij heeft
veel ervaring bij het opzetten en
onderhouden van soortgelijke
websites bij andere gemeenten.
Berkellandwijzer.nl is een dynamische website. Dit betekent
onder andere dat we steeds

1. Ga met uw computer, tablet of smartphone naar www.berkellandwijzer.nl
2. Kies het thema waarover u meer wilt weten of gebruik de
zoekbalk
3. U ziet vragen en antwoorden over het gekozen onderwerp
4. Wilt u de contactgegevens van een organisatie zien? Klik op
‘Toon gegevens’
Heeft u geen computer of internet? Vraag een familielid of kennis om samen met u te kijken. Of kom langs tijdens de wekelijkse
inloop van Voormekaar en de contactpersonen van de gemeente
Berkelland.
kijken wat nog beter kan. Mist
u informatie of kloppen gegevens niet? Geef dit dan door via

berkellandwijzer@gemeenteberkelland.nl.

Aanmelden kampioenen mogelijk tot 24 januari

Berkelland huldigt kampioenen tijdens kampioensbal
op 20 februari 2020
We organiseren weer een kampioensbal voor de Berkellandse kampioenen van 2019. We
vinden het een hele prestatie als een persoon of team op sportief- en/of cultureel gebied
(in brede zin) kampioen wordt. Bij het kampioensbal in 2019 in het gemeentehuis hebben we
kampioenen op het gebied van zwemmen, fietssport, klootschieten, vechtkunst, survival,
golf, kegelen, paardensport, schietsport, judo, trampoline springen en touwtrekken gehuldigd. Maar ook kampioenen in het slagersvak, met de foodtruck en agility hond maakten het
kampioensbal tot een succes.
Kampioenen kunnen
gehuldigd worden als:
• de persoon of het team inwoner is van of gevestigd is in de
gemeente Berkelland (geldt
ook voor Berkellandse inwoners die deel uitmaken van
een Nederlands team).
• de persoon of het team heeft
een eerste, tweede of derde
prijs gehaald tijdens een Nationaal, Europees of wereld-

kampioenschap of Olympische
Spelen.
• het kampioenschap is erkend
door een (landelijke) bond.
• de prestatie moet door de
persoon of het team zelf
verricht zijn; vanwege de
prestatie van bijvoorbeeld een
rashond of bijzondere vogel
komt de eigenaar niet in aanmerking.

Kampioenen aanmelden en
foto insturen
We roepen inwoners van onze
gemeente op om kampioenen
uit het jaar 2019 via een email
aan te melden. U kunt de kampioen aanmelden tot 24 januari.
Stuurt u een email naar
d.schuurman@gemeenteberkelland.nl met daarin in ieder geval
de volgende gegevens:
Naam, adres, woonplaats van

De kampioenen uit 2018
de kampioen. Kampioenstitel(s).
In welke tak van sport/cultuur
hij of zij kampioen is. Ook graag
de gegevens van de aanvrager vermelden: Naam, adres,

woonplaats en telefoonnummer.
Stuurt u ook achtergrondinformatie en een foto mee van het
kampioenschap of de kampioen(en) van minimaal 1 Mb?

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 6 januari in Neede
Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2020 om 19.30 uur. De nieuwjaarsreceptie vindt
plaats bij Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede.

De receptie is toegankelijk voor
iedereen: onze inwoners, onze
ondernemers en onze relaties.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst houdt burgemeester
Joost van Oostrum de nieuwjaarstoespraak, waarin hij
aandacht heeft voor de gebeurtenissen van afgelopen jaar en
vooruitkijkt naar het komende

jaar. Ook is er gelegenheid voor
onderlinge ontmoeting onder
het genot van een hapje en een
drankje.
U bent om 19.30 uur van
harte welkom!
Het gemeentebestuur van
Berkelland

De samenleving voorop is één van de speerpunten van de gemeente Berkelland. Daarom organiseren wij de Nieuwjaarsreceptie graag samen met onze inwoners. Dit jaar heeft Jimmy’s Berkelland
aangegeven, samen met Natuurpark Kronenkamp, gastheer te willen zijn. Daar maken wij graag
gebruik van en wij nodigen u daarom van harte uit in Neede!
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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. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.
In de raadsvergaderingen van 10
en 11 december 2019 heeft de
gemeenteraad besloten:
• De begroting voor de gemeentelijke grondexploitatie voor
de transformatie van de voormalige school naar woningbouwlocatie het Nieuwe Jena
in Beltrum vast te stellen.
Op basis van deze begroting
krediet beschikbaar te stellen
voor het uitvoeren van het
plan.
• Het College op grond van het
bepaalde in artikel 51, lid 3
van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming
te verlenen om het besluit
tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek vast
te stellen.
• De slotwijziging vast te stellen. Investeringen met een
aanschafwaarde kleiner dan
€ 20.000 ineens af te schrijven. Bij de jaarrekening 2019
voor het product afval het
voordelig resultaat te storten
in de reserve om dit resultaat
in 2021 te kunnen verrekenen
met de afvalstoffenheffing;
het nadelig resultaat te verrekenen met de egalisatiereserve afval. Bij de jaarrekening
2019 het nadelig resultaat van
het product wegen te verrekenen met de reserve wegen,
het resultaat van het product
riolering te verrekenen met
de voorziening riolering, de
gelden voor projecten die een

•

•

•

•

•

meerjarig karakter hebben
en die nog niet volledig zijn
besteed over te hevelen naar
2020.
In te stemmen met het ontwerpbesluit van het algemeen
bestuur van de Regio Achterhoek om lid te worden van c.q.
deel te nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen (niet-gemeenten).
Geen wensen en bedenkingen
kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de SDOA
ten aanzien van het oprichten
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om dienstverbanden
in het kader van Nieuw Beschut Werk vanaf 1 april 2020
onder te brengen en kennis
te nemen van de (beoogde)
naam: Slinge Werkt! Bv.
In te stemmen met de aanpak
voor de uitwerking van Motie
M19-08 grootschalige gemeentelijke energieopwek.
Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek Zicht op
de jeugdhulp in Berkelland. De
conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven
en de aanbevelingen uit het
onderzoek over te nemen.
In te stemmen met model 2
van het Radarrapport ‘Aan het
stuur positionering van SDOA
in het sociaal domein’ en het
implementatieplan ‘Samen
aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

voor het sociaal domein’.
• Aan de afgevaardigden in het
Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling
SDOA mee te geven:
De volgende zienswijze naar
voren te brengen over de
tweede begrotingswijziging
2019: Naar vermogen deelnemen aan de samenleving
vindt bij voorkeur plaats door
betaald werk. Wij rekenen
erop dat SDOA zich maximaal
inzet om het uitstroompercentage van 4% te realiseren en
geen zienswijze naar voren te
brengen met betrekking tot
de eerste begrotingswijziging
2020.
• Kennis te nemen van het plan
om € 500.000 in te zetten voor
lastenverlichting van verenigingen in het collegeprogramma 2018-2022; in te stemmen
met het beschikbaar stellen
van € 400.000 voor de sportverenigingen in Berkelland en
€ 100.000 voor de culturele
verenigingen.
• Een krediet van totaal
€ 6.142.954 beschikbaar te
stellen voor de nieuwbouw
van het schoolgedeelte voor
integraal kindcentrum (IKC)
het Simmelink en de nieuwbouw van de gymzaal bij het
IKC het Simmelink. Het krediet
is ook bestemd voor de sloopkosten van de oude scholen
en de herinrichting van de
omgeving.

• De Economische Agenda 20202024 vast te stellen.
• Vast te stellen: de verordeningen op de heffing en invordering van Begraafrechten 2020,
éénmalig riool aansluitrecht
2020, Leges 2020, Marktgeld
2020, Onroerende zaakbelastingen 2020, Reclamebelasting 2020, Reinigingsheffingen
2020, Rioolheffing 2020. De
afvalstoffenheffingskorting
van € 50 voor gebruikers van
woningen en de Onroerende zaakbelastingen-korting
voor eigenaren woningen,
eigenaren niet-woningen en
gebruikers niet woningen vast

te stellen op respectievelijk
0,0140 %, 0,0229 % en
0,0181 % van de WOZ-waarde
2020.
• Motie 19-21 - Uitgangspunten
Gebiedsontwikkeling Hambroekplassen is aangenomen.
• Motie 19-22 - Toekomst
Streekziekenhuis Koningin
Beatrix Winterswijk is aangenomen.
Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten.
Hieraan kunnen geen rechten
aan ontleend worden. Op www.
gemeenteberkelland.nl kunt u de
volledige teksten van de geno-

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.

Openingstijden gemeentehuis
rond de feestdagen

Belangrijke informatie over het
leeghalen van uw container rond
de jaarwisseling

Het gemeentehuis in Borculo
is rond de feestdagen beperkt geopend. Wat betekent
dit voor u?

• Houd uw afvalkalender de eerste twee weken goed in de gaten.
In sommige wijken worden meerdere containers in één week
leeggemaakt. Dat komt door de feestdagen.
• Daarnaast kan de inzameldag bij u veranderd zijn. De inzamelaar Ter Horst leegt namelijk vanaf 1 januari in de hele gemeente
in dezelfde week één bepaalde container. Dat is efficiënt omdat
dan in de hele gemeente dezelfde soort afval wordt ingezameld.
• Beltrum buitengebied, Eibergen west, Neede zuidoost en
Ruurlo, allen binnen de kom moeten voor het legen van de containers op 30 en 31 december 2019 uitgaan van de gegevens op
de nieuwe kalender voor 2020.

Op de volgende dagen is het
gemeentehuis gesloten:
• dinsdagmiddag 24 december
vanaf 12.30 uur
• woensdag 25 december en
donderdag 26 december

• vrijdag 27 december: voor
de Burgerlijke Stand (alleen
aangifte geboorte en aangifte
overlijden) zijn wij open van
10.00 uur tot 11.00 uur
• dinsdagmiddag 31 december
vanaf 12.30 uur
• woensdag 1 januari 2020
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Voor spoedzaken kunt u ons
altijd bereiken via het centrale
nummer 0545 - 250 250.

Nieuwe iconen voor groene container en pmd-container
Omdat we vorig jaar klachten kregen dat de kleuren van de container niet goed te onderscheiden waren hebben we nu gekozen voor
andere iconen.

Wij wensen u alvast
fijne feestdagen en een
voorspoedig 2020.

Horecabedrijven mogen
oudjaarsnacht open blijven
De burgemeester van Berkelland heeft besloten dat alle horecabedrijven in de gemeente
Berkelland in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 (oudjaarsnacht) geopend
mogen blijven.
De sluitingstijd van 02.00 uur,
zoals die is opgenomen in de
Algemene plaatselijke verorde-

ning, is voor deze ene nacht niet
van toepassing.

Voor vragen of opmerkingen
kan contact worden opgenomen
met 0545 - 250 250.

Kijk ook op de afvalapp van de gemeente Berkelland voor actuele
informatie.
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Vrijwilligers in het zonnetje,
deze keer Lieneke Tanis en Ineke Lammers
Vrijdag 29 november werden Lieneke Tanis en Ineke Lammers, bij de opening van de Rembrandt Expositie van Kunst in de Kinderschoenen, in het zonnetje gezet. Wethouder Anjo
Bosman was aanwezig bij de opening en had op het einde een leuke verrassing in petto. “Als 1
dag in Nederland geen vrijwilligers actief zijn, zou heel het land platliggen,” aldus wethouder
Bosman. Lieneke en Ineke zijn zichtbaar verrast. “Geweldig dat het vrijwilligerswerk op deze
manier onder de aandacht wordt gebracht en dank voor de mooie bloemen.”
Kunst in de Kinderschoenen
Het doel van Kunst in de Kinderschoenen is om kinderen op
een onbevangen manier kennis
te laten maken met kunst. Ze te
laten zien en ervaren dat kunst
niet moeilijk of ver weg is in een
museum, maar leuk, uitdagend
en dat je er veel van kunt leren.
Op die manier probeert de
KunstKring op een speelse manier de creatieve mogelijkheden

van kinderen te stimuleren en te
bevorderen.

Voldoening
“Het geeft gewoon heel veel
voldoening”, vertelt Ineke. “Zelfs
met een kortlopend project als
deze expositie” vult Lieneke aan.
Beide dames zetten zich al jaren
in voor de Kunstkring. Ineke is al
actief vanaf het begin van deze
eeuw met onder andere organi-

satie van cursussen. Momenteel
regelt zij de catering bij alle
concerten en lezingen. Lieneke
heeft sinds 5 jaar de organisatie
van de cursussen overgenomen
en draagt haar steentje bij in
de werkgroep PR. Samen zijn
zij verantwoordelijk voor de
expositie van Kunst in de Kinderschoenen. “Als je ziet hoeveel
plezier de kinderen hebben
tijdens de 2 dagdelen dat wij

hen begeleiden, dat is heel erg
leuk om te ervaren”, aldus Lieneke. “Daar doen we het voor”,
vult Ineke aan. “Wij kunnen het

niet alleen. We willen ook alle
andere vrijwilligers bedanken
en eten dan ook gezamenlijk de
taart op.”

Iemand opgeven voor een verrassingsbezoek?
Van een buurvrouw die actief is met het oprapen van zwerfafval tot de penningmeester van de
bridgeclub: we kennen allemaal wel iemand die zich inzet voor de samenleving. Elke maand zet Voormekaar maar al te graag een inwoner die goed doet voor de ander of de vereniging in het zonnetje.
Kent u ook iemand die het verdient om eens verrast te worden? Geef haar of hem op bij Voormekaar
Berkelland via: vrijwilligerspunt@voormekaar.net. Wie weet staan we binnenkort bij dan 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).

Wat als de mantelzorger wegvalt en zelf iemand nodig heeft?
“Het is echt belangrijk dat er aandacht is voor de mantelzorgers, ook voor kinderen. Natuurlijk lijkt het vanaf de buitenkant alsof alles soepel verloopt in het gezin, daar zorgt de
mantelzorger juist voor. Maar als je achter de voordeur komt, dan zie je dat het soms zwaar
valt. En voor kinderen heeft het meer impact dan het soms lijkt, dat zie je vaak niet”. Marga
Struiksma uit Borculo is betrokken bij het knooppunt Mantelzorg in Berkelland en zelf mantelzorger.
Druk op je schouders
“Toen mijn man 20 jaar geleden
een herseninfarct kreeg, stond
alles op z’n kop. Ik was niet
alleen echtgenote, moeder en
werknemer, maar ook ineens

mantelzorger. Dat ging op zich
prima. Ik regelde het op mijn
werk, waar mijn werkgever
natuurlijk ook zijn eigen belangen had, en ik zorgde dat alles
thuis goed liep. Maar het viel me

wel op dat er alleen aandacht is
voor de patiënt. Er was weinig
aandacht voor de mantelzorger.
Terwijl die ineens met een enorme verandering te maken krijgt.
Ik had bijvoorbeeld zelf wel be-

hoefte aan een gespreksgroep
met lotgenoten. Want er moet
nogal wat geregeld worden, het
legt een behoorlijke druk op je
schouders”, zegt Marga.

“Ik mag niet ziek worden”
spookt door m’n hoofd
“En nu de jaren vorderen merk ik
dat het me steeds zwaarder valt.
Dat zit ‘m in praktische dingen.
Zo kom je tijdens een dagje uit
veel obstakels tegen, wat het
lastig maakt om de rolstoel
te duwen. Maar ook wordt de
emotionele druk steeds groter.
Steeds spookt het door m’n
hoofd: ik mag niet ziek worden,
ik mag niks mankeren. Want wat
als ik wegval en zelf hulp nodig
heb? Het is niet zo dat ik als
mantelzorger echt behoefte heb
aan directe hulp voor mijzelf.
Maar het gaat meer om het gevoel dat je omgeving weet wat
er speelt en wat begrip heeft
voor je angst en vermoeidheid.
Een luisterend oor is al heel
belangrijk.”

Knooppunt Mantelzorg
verlicht het gevoel van
constante druk
Marga is als inwoner van Berkelland gevraagd om mee te
denken bij het tot stand komen
van het knooppunt Mantelzorg.

“Alle mantelzorgers kunnen nu
terecht bij Voormekaar. Je kunt
naar één telefoonnummer bellen en dan krijg je een professional aan de lijn die weet waar je
hulp kunt krijgen. Dat geeft een
gevoel van opluchting. Bovendien worden de medewerkers
van Voormekaar getraind, zodat
ze nog meer tools in handen
hebben om mantelzorgers ondersteuning te bieden. Er wordt
omgezien naar de mensen die er
omheen leven en die alle ballen
in de lucht moeten houden.
Want dat lukt meestal prima.
Maar soms ook even niet.”

Knooppunt Mantelzorg
Voormekaar werkt volgens de
Knooppunt Mantelzorg gedachte. Dit betekent dat we naast
het bieden van passende ondersteuning ook meer aandacht willen voor erkenning en bewustwording over mantelzorg. Op
het werk, op school, in de buurt
of bij de vereniging: we kunnen
namelijk allemaal iets betekenen voor mantelzorgers. Heeft u
al een goed idee hiervoor? Laat
het ons weten en neem contact
op met Voormekaar via het telefoonnummer 0545 - 250 300.
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Jimmy´s 1 jaar!
Talenten benutten, activiteiten organiseren en een luisterend oor voor jongeren uit Berkelland
Jongeren helpen elkaar met elk idee, elke droom, vraag of probleem. Dat is de essentie van
Jimmy’s, een plek van en voor jongeren in Berkelland. Op 13 december is het alweer 1 jaar
geleden dat Jimmy’s Borculo officieel haar deuren opende, op 10 mei werd de locatie van Jimmy’s in Neede toegevoegd. Jongerenwerkers Nicole van Vonno en Veronica Kasteel blikken
terug op 1 jaar Jimmy’s.
“Meedoen met de ondernemersdag Neede, de muziek promotiemarkt, Zomertoer, koken voor
ouderen, Halloween, wekelijkse
meidenavonden, workshops
over social media op het voortgezet onderwijs,“ somt Nicole
op,” Als je terugkijkt op wat we
in 1 jaar samen met jongeren
hebben gedaan, is dat echt ontzettend veel.” “Waar ik dan vooral trots op ben, is dat heel veel
van deze ideeën ook echt van
jongeren zélf komen. Al pratende ontstaat er iets: een ander
haakt erop in en voor je het
weet is een idee geboren en zijn
er enthousiastelingen die zeggen: kom op, we gaan proberen
of het ons lukt!”, vult Veronica
aan. “Een mooi voorbeeld vind ik
het idee van een 18-jarig meisje
dat graag een wenskerstboom
wilde maken en niet wist hoe te
beginnen. Ze heeft geregeld dat
deze boom gesponsord werd en

dat die boom er nu ook staat!”
Ze vervolgt: “Dat zie ik als de
kracht van Jimmy’s; jongeren
ruimte geven om te groeien in
wie ze zijn en wat ze kunnen.”

Gezelligheid en verder
helpen
In het afgelopen jaar hebben
vele jongeren al hun weg naar
Jimmy’s gevonden. Elke keer dat
de locaties in Borculo en Neede
geopend zijn komen er bekende
en steeds meer nieuwe gezichten over de vloer. Voor gezelligheid, om mee te doen aan
activiteiten of vanwege vragen.
“Jongere zijn is niet altijd even
makkelijk. Dat kan allerlei redenen hebben: thuis, school of wat
dan ook. Bij Jimmy’s luisteren
we, in vertrouwen en zonder
oordeel naar je vraag, je probleem of je behoefte. En als dat
beter is, weten we de weg naar
iemand die een jongere verder

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

Beltrum

kan helpen. Ook dat is Jimmy’s,”
vertelt Nicole.
Ze vervolgt: “Jimmy’s is er voor
alle jongeren uit Berkelland.
Om die te bereiken, werken we
graag samen met andere organisaties en inwoners. Zo organiseerden we dit najaar Doe Mee
Café’s met de Sport Federatie
Berkelland, De Lichtenvoorde en
anderen voor jongeren die niet
zo makkelijk mee kunnen komen. Tijdens zo’n avond leerden
jongeren elkaar beter kennen
en konden zij gelijk mee doen
met een workshop fotografie
bijvoorbeeld, of sport.”
Jimmy’s richt zich op jongeren,
maar de activiteiten hoeven niet
altijd alleen voor jongeren te
zijn. Veronica: “Zo merken we
dat ook andere inwoners zich
thuis voelen bij de gezellige en
ongedwongen drukte van Jimmy’s. Stapt er ineens een oudere

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
• Dr. Scheylaan 6, verbouwen woning
(10 december 2019)

Eibergen

buurvrouw binnen die maar al te
graag wekelijks een kopje koffie
komt drinken. Prachtig toch!”

meer jongeren mogen ontmoeten!”

Ook voor 2020 bruist het bij
Jimmy’s van de ideeën voor
jongeren en Berkelland. Maar er
blijft altijd ruimte voor nieuwe
samenwerking en activiteiten.
Nicole: “Wij vinden geen vraag
gek, we staan open voor welk
idee dan ook. We hopen dan ook
dat we het komende jaar nog

• Jimmy’s Neede, Bergstraat 10
Maandag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
• Jimmy’s Borculo, Voorstad 13A
Dinsdag en vrijdag van 14.00
tot 20.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 16.00
uur.

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.

• Heelweg (voormalig schoolterrein), bouwen 8 seniorenwoningen Nieuwe Jena
Plan (3 december 2019)

• Huenderstraat 20, uitbouwen woning
(6 december 2019)
• Brink 22, vervangen handelsreclame
(6 december 2019)

Borculo

Geesteren

• Tedinkweide 2, aanpassen entree kantoor
(9 december 2019)
• Jonkerspad 3 a, plaatsen carport
(10 december 2019)

• Keistraat 25, plaatsen tuinhuis
(9 december 2019)

Verleende omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

Neede

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

• Rekkense binnenweg 11, kappen
8 bomen (28 november 2019)

• Moeshof 57, bouwen carport
(6 december 2019)
• Noordijkerveldweg 9, kappen singel
(12 december 2019)

Geesteren

Ruurlo

• Hekweg 4, bouwen kapschuur en terrasoverkapping (3 december 2019)

• Haarweg 10/10 a, bouwen koetshuis
(10 december 2019)

Neede
• Polhaarweg 3, kappen 3 dode bomen
(5 december 2019)
• Marktstraat 13, vervangen handelsreclame (4 december 2019)

Eibergen

Rekken
• Bonenkamp 24, bouwen carport
(3 december 2019)

Ruurlo
• Molenlaan 8, gebruiken gedeelte woning
voor B&B (29 november 2019)
• Fürstenauerstraat 2, plaatsen 4 lichtmasten (28 november 2019)
• Hukkersdijk 4a, bouwen overkapping
(2 december 2019)
• Loolaan 76, kapherstel en plaatsen
dakkapel (9 december 2019)
• ’t Rikkelder 101, bouwen ontmoetingsruimte (9 december 2019)

Beltrum
• Baksweg 1, ambtshalve wijziging pluimveehouderij

Inzage

Openingstijden

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.

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.

Geesteren

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Beroep

Neede

Het instellen van beroep is mogelijk van 20
december 2019 tot en met 30 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.

• Kisvelderweg 1, totaalsloop woning
(6 december 2019)

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

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

• Horstweg 6, verwijderen asbest
(6 december 2019)

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

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.

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.

Eibergen
• 31 december 2019, oud- en nieuwfeest
buurt Beeksingel nabij nr. 24
• 21 en 22 februari 2020, carnavalsfeest
aan de Grotestraat nabij nr. 30

Verleende
evenementenvergunningen

Ruurlo

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

• Verkoop loten door voetbalvereniging
Ruurlo op 21 december

Borculo

Van 23 tot en met 28 december 2019

• Het Eiland, nabij nr. 1, kleine kerstmarkt
op 21 en 22 december (6 december 2019)

Borculo

Inzage

• Verkoop oliebollen door muziekvereniging Volharding van 27 t/m 30 december

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

Eibergen

Bezwaar

• Verkoop oliebollen door muziekvereniging Euphonia van 28 t/m 31 december

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

Van 16 tot en met 21 december 2019

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).
Op woensdagavond kunt zonder afspraak
terecht van 17.00 tot 19.00 uur.

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

WhatsApp
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram

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.

Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 19
december tot en met 29 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
Ontwerp verkeersbesluit
oplaadpunten electrische auto’s
Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan 2 parkeerplaatsen te
reserveren voor het laden van electrische
auto’s aan de Prins Bernhardstraat 19 in
Borculo.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van
19 december 2019 tot en met 28 januari
2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo.

Zienswijze

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

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

Beltrum

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.

• Industrieweg 2, veranderen bedrijf (rectificatie: was geplaatst onder Neede)

Eibergen
• Hupselse dwarsweg 4, veranderen bedrijf

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.

