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• Berkelland start met een Knooppunt Mantelzorg
• 30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee!
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Van 17.30 tot 20.00 uur in De Huve, Grotestraat 52

Inloopbijeenkomst op 11 december over fase 3
herinrichting Eibergen centrum
Er wordt hard gewerkt aan fase 2. Intussen gaan we bezig met de
voorbereiding van fase 3 van de herinrichting van het centrum
van Eibergen. In deze fase wordt de Grotestraat tussen De Oude
Mattheüs en de Laagte, de Kerkstraat, de Burg. Smitsstraat en
de Kleine Hagen tussen de Laagte en de Kerkstraat en de Hagen
tussen de Kerkstraat en de Brink opnieuw ingericht.
Bij deze herinrichting wordt de riolering
vervangen in de Grotestraat ter hoogte
van De Oude Mattheüs tot aan de
Kerkstraat. In de hele fase komt er
een nieuwe inrichting van de straat
met bestrating. Met de input van de
werkgroepen voor de herinrichting van
het centrum en de inventarisatie van

wensen en ideeën van aanwonenden hebben we een conceptontwerp
gemaakt. Op het conceptontwerp kunt
u zien hoe de straten eruit komen te
zien. Dit conceptontwerp is te bekijken
tijdens de inloopavond op 11 december van 17.30 tot 20.00 uur in De Huve
in Eibergen.

Aan de hand van de reacties die we
op dit conceptontwerp ontvangen
wordt het definitief ontwerp gemaakt.
Dit definitief ontwerp wordt vastgesteld
door de Taskforce Eibergen centrum
en het college van burgemeester en
wethouders, waarna de aanbesteding
en uitvoering volgt.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt
contact opnemen met de heer R.F.J.
Asschert. Hij is op werkdagen van
9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch
bereikbaar via 0545 - 250 250.

Impressie (definitieve inrichting kan verschillen)

Alle inwoners krijgen brief in de bus over
de nieuwe afvalinzameling vanaf 1 januari
Voor 5 december hebben alle huishoudens in Berkelland een brief in de bus over de nieuwe afvalinzameling vanaf 1 januari 2019. Ons doel
is om in 2020 minder dan 100 kg afval per inwoner per jaar in de grijze container te hebben. Nu is dat nog ongeveer 250 kg. Door beter te
scheiden houden we meer grondstoffen over die herbruikbaar zijn.
De belangrijkste veranderingen zijn:
• Grijze container wordt 1 x per 4
weken geleegd.
• Groene container wordt 1 x per 2
weken geleegd.
• Plastic, metaal en drankenkartons
(PMD) zakken worden 1 x per 2
weken opgehaald.
Vanaf 1 juli wordt PMD opgehaald
met containers en 1 x per 4 weken
geleegd.
• Grof tuinafval en klein chemisch
afval wordt 2 x in het voorjaar en
2 x in het najaar opgehaald.
De inzameling van glas, papier, luiers,
incontinentiemateriaal en kleding
verandert niet.

Afvalkalender half
december in de bus
Half december krijgt u de papieren
afvalkalender voor 2019 thuisgestuurd.

De afvalkalender is afgestemd op
uw adres. Op de kalender staat welk
afval, wanneer wordt opgehaald.

Afvalapp

Er is ook een handige afvalapp. U
kunt een herinnering instellen, waarmee u op uw smartphone of tablet
op tijd een signaal krijgt om afval aan
de weg te zetten. De app geeft ook
veel informatie over afval scheiden.
De app kan via de Appstore (zoek
op ‘Inzamelkalender Berkelland’) en
Google Playstore (zoek op ‘Berkelland’) gratis gedownload worden.
Door uw postcode en huisnummer
in te vullen kunt u direct zien op
welke dagen welk afval op uw adres
wordt ingezameld.
Op www.gemeenteberkelland.nl
leest u onder de button Van Afval
Naar Grondstof alles over afvalzaken en over de wijzigingen vanaf
1 januari 2019.

Blad composteren of in de tuin laten liggen is nuttig!
Heeft u de mogelijkheid om blad te composteren of in uw tuin in
de plantvakken te laten liggen, dan kan dat heel nuttig zijn. In de
winterperiode zoeken insecten en zoogdieren zoals egels schuilgelegenheid of een plek voor hun winterslaap.
Het aantal insecten is de laatste jaren drastisch afgenomen. Het
gevolg hiervan is dat bepaalde vogelsoorten die van insecten leven in aantal verminderen. Het is belangrijk dat we mogelijkheden
aangrijpen om dit tegen te gaan.
Een ander voordeel is dat het blad
wordt verteerd en door het bodemleven wordt omgezet in voedingsstoffen voor planten. Hierdoor wordt de
structuur van de bodem aanmerke-

lijk meer humusrijk en vruchtbaarder. Houd hiermee rekening voordat
u het blad van gemeentebomen
afvoert naar een bladkorf.

Bladkorven

De gemeente Berkelland plaatst
al jaren bladkorven in alle kernen
van de gemeente. Deze korven
staan op locaties waar veel en grote
gemeentebomen staan. Aanwonenden die geen mogelijkheden hebben
om het blad in de tuin te verwerken
kunnen het blad in de korven doen.
Let op: de bladkorven zijn uitsluitend
bedoeld voor het blad van gemeentebomen. Ander afval dan blad
mag niet in de korven gedeponeerd
worden.
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Gemeenteraad vergadert 11 december om 19.30 uur
in gemeentehuis Borculo
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De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 11 december
om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis,
Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.
Op de agenda staat onder andere:
• Vragenhalfuur
• Spreekgelegenheid voor het
publiek *)
• Belastingverordeningen 2019
• Verordening naamgeving en nummering (adressen) Berkelland 2018
• Algemene plaatselijke verordening
(APV) 2019
• Integraal Veiligheidsplan (IVP) Ach-

terhoek Oost 2019 - 2022
• Overeenkomst met Stad Münster
met betrekking tot het over en weer
leveren van afval
• Najaarsnota 2018
• Watertakenplan Berkelland 2019
t/m 2023

op de dag van de vergadering tot
16.00 uur melden bij de griffie,
telefoon 0545 - 250 805.
U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
De maximum inspreektijd is 5 minuten.

*) Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot

De volledige agenda en de stukken
die op de agenda betrekking heb-

Commissie bezwaarschriften,
kamer Grondgebied vergadert
op 10 december
De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied,
van de gemeente Berkelland
houdt op maandag 10 december 2018 een hoorzitting
in de collegekamer van het
gemeentehuis in Borculo.

Agenda

19.00 uur Behandeling van het
bezwaarschrift gericht tegen het
besluit van het college van 9
september 2018, waarbij de aangevraagde omgevingsvergunning
voor het plaatsen van zonnepanelen op de woning aan het Teeuwland 13 in Gelselaar is geweigerd.

19.45 uur Behandeling van de
bezwaarschriften gericht tegen
het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van
11 september 2018, waarbij de
verzoeken om handhaving zijn
afgewezen. De verzoeken richtten
zich op de inrichting aan de Bleumkeskamp 10b in Ruurlo.
Voor vragen kunt u contact
opnemen met het secretariaat van
de commissie bezwaarschriften,
kamer Grondgebied, telefoon
0545 - 250 250.

Stukken op website

ben, vindt u op onze website www.
gemeenteberkelland.nl. > Raad &
Commissies.
Of de agendapunten hamer- of
bespreekstukken zijn kunt u hier ook
vinden.
De stukken inzien kan op werkdagen
van 8.30 uur tot 16.30 uur en op

woensdag tot 19.00 uur in de
Publiekswinkel aan de Marktstraat 1
in Borculo. Op maandagochtend is
de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live
via internet

De raadsvergadering zelf kunt u
live volgen via https://
channel.royalcast.com/berkelland.

Welzijnsraad vergadert 13 december
De Welzijnsraad vergadert ook in december weer op locatie en wel
op 13 december om 20.00 uur in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom om deze
openbare vergadering bij te wonen.
Voorafgaand aan deze vergadering is
er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/
spreekuur en kunt u vragen stellen of
een onderwerp bespreekbaar maken.
Wilt u hiervan gebruik maken, dan
moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door
te bellen naar de gemeente Berkelland, telefoonnummer 0545 - 250 250.
De ingebrachte voorstellen bespreekt
de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op www.
welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).
1. Opening, mededelingen en vast		 stelling agenda

2. Terugkoppeling uit inloop-/spreek		 uur, voorafgaande aan de ver		gadering
3. Spreektijd lokale organisaties
		 (maximaal 5 minuten per persoon/
		 organisatie; gelimiteerd)
4. Toelichting stand van zaken
		 verschillende beleidsterreinen
		 A. Actuele stand van zaken
		 B. Toelichting specifiek onderwerp
			sociaal domein
5. Themabespreking/Terugkoppeling
		 uit bijeenkomsten
		 C. Onderwerpen worden per
			vergadering geagendeerd
			 (zie voor actuele informatie
			 de agenda op de website van

		 de Welzijnsraad)
6. Korte pauze
7. Vaststelling notulen vorige ver		 gadering Welzijnsraad
8. Data- en actielijst + Excellijst
		 uitgebrachte adviezen + Jaar		planning
9. Ingekomen post
10. Namens de Welzijnsraad verzon		 den post
11. Concept Verordening Welzijnsraad
		 gemeente Berkelland 2018
12. Evaluatie vergaderingen 2e half		 jaar 2018
13. Vaststellen vergaderschema 2019
14. Rondvraag en Sluiting.
Voor nadere informatie zie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl
of e-mail naar
welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

Een brede invulling van mantelzorgondersteuning

Gemeente Berkelland start met een Knooppunt Mantelzorg
Om mantelzorgers te helpen op een zo prettig mogelijke manier te
kunnen blijven zorgen voor de ander, start de gemeente Berkelland met het Knooppunt Mantelzorg. Dit Knooppunt neemt niet de
zorg over, maar kijkt wat de mantelzorger nodig heeft. Ook zet het
Knooppunt in op meer bewustwording bij professionals en organisaties die te maken hebben mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde, daar willen wij zuinig op zijn.
We merken en signaleren dat veel
mantelzorgers overbelast dreigen te
raken of rondlopen met allerlei soorten
vragen. Daarvoor is het Knooppunt
Mantelzorg. Het werken aan meer
bewustwording, bekendheid geven
aan mantelzorg en het versterken van
het netwerk om de mantelzorger heen
zijn taken die vanuit het Knooppunt
Mantelzorg opgepakt gaan worden. Dit
gebeurt niet vanuit een statisch loket,
maar door nog meer te investeren in
de samenwerking met verschillende
partijen die op een of andere manier
betrokken zijn bij de mantelzorger.
Uitgangspunt van de werkwijze en
ondersteuning vanuit het Knooppunt

is dat de mantelzorger regie houdt op
de manier waarop hij of zij zorgt voor
de ander.

Samen met
mantelzorgers
Het Knooppunt is een aanvulling op
wat wij al doen voor mantelzorgers.
Zoals de mantelzorgwaardering, de
vouchers voor huishoudelijke hulp en
de mogelijkheid om gebruik te maken
van zorgvrijwilligers.
Met het oprichten van een Knooppunt
Mantelzorg geven we concreet invulling aan de geuite behoefte van veel
mantelzorgers bij de totstandkoming
van het beleidskader sociaal domein
‘Samen denken, Samen doen’.

Samen met mantelzorgers en professionals zijn de uitgangspunten voor het
Knooppunt uitgedacht. De komende
tijd gaat de gemeente met hen en onder begeleiding van Spectrum partner
met elan concrete invulling geven aan
de activiteiten en vormen van ondersteuning die vanuit het Knooppunt
gestart kunnen worden. Spectrum
is een adviesorganisatie binnen het
sociaal domein met kennis en ervaring
op het gebied van mantelzorg.

Dinsdagmiddag 18 december
gemeentehuis eerder gesloten
Op 18 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 16:00 uur
gesloten.
Vanaf 16:00 uur is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval
van nood kunt u het centrale nummer 0545 - 250 250 bellen.
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Donkere dagen: samen inbraken voorkomen
Het donkere dagen offensief is weer begonnen. In deze periode
zien we een toename van delicten als inbraken, overvallen en
straatroven. Doordat de dagen korter worden, hebben criminelen
meer mogelijkheden om ongezien hun gang te gaan. De politie is
in deze periode zeer actief in het bestrijden van deze zogenaamde
‘high impact crimes’, delicten die een grote impact hebben op de
slachtoffers.

Samen met u

Er zijn veel dingen die u zelf kunt doen
om de kans op bijvoorbeeld inbraak te
verkleinen. Denk aan een bewoonde
indruk van uw huis, met bijvoorbeeld
tijdschakelaars en post die uit het zicht
is. Goede buitenverlichting en goed
hang- en sluitwerk, en dit ook consequent gebruiken, zijn ook bekende
tips.

Bel 112

Alerte bewoners kunnen het verschil
maken. Spreek eens een onbekende
in uw woonomgeving aan. Inbrekers
laten zich hierdoor afschrikken. En
wist u dat u het alarmnummer 112
mag bellen bij een verdachte situatie?
Als u iemand in de straat ziet die u
niet kent, die zich verdacht gedraagt,
zoekend rondloopt, of op de uitkijk lijkt

te staan, dan mag u 112 bellen! Zo
kan de politie inbrekers op heterdaad
aanhouden. En beter nog: inbraken
voorkómen.

Stop heling

Zonder heler geen steler! Woninginbraken, overvallen, straatroof en
winkeldiefstallen gedijen doordat de
daders gestolen goederen aan anderen kunnen slijten. Heling is strafbaar
en het kopen van gestolen goederen
houdt criminaliteit in stand. Gestolen
spullen worden vaak verkocht aan
‘gewone’ burgers, bijvoorbeeld via
websites als Marktplaats. Iedereen
kan zich dus (onbewust) schuldig
maken aan heling.

Wat kunt u
hiertegen doen?
• Noteer altijd serienummers van
(nieuwe) producten die u koopt. Dit
kan eenvoudig via stopheling.nl of de
Stopheling app. Dit vergroot de kans
dat, na diefstal, uw eigendommen
worden teruggevonden.
• Maak foto’s van sieraden zodat als
ze door de politie weer herleidbaar
naar een persoon zijn.
• Check tweedehands spullen vóór
aankoop via www.stopheling.nl of de

Uitmaaien zaksloten door grondeigenaren toegestaan, maar wel zelf
maaisel afvoeren of verwerken
Afvoersloten worden jaarlijks
door de gemeente uitgemaaid.
Het vrijkomende maaisel wordt
afgevoerd. Zaksloten worden
niet jaarlijks gemaaid. Het
beheer bestaat uit het 1 keer
in de 8 jaar verwijderen van
houtopslag.
Het staat aanliggende grondeigenaren vrij om gemeentelijke
zaksloten jaarlijks zelf uit te
(laten) maaien. Voorwaarde is
wel dat het vrijkomende maaisel op eigen grond wordt verwerkt of afgevoerd. Het is dus
uitdrukkelijk niet de bedoeling
om dit maaisel op de wegberm
te leggen. De gemeente voert
dit maaisel niet af.
De bermsloten binnen de gemeente
Berkelland zijn onderverdeeld in

afvoersloten en zaksloten. Afvoersloten dienen voor het afvoeren
van oppervlaktewater naar de grote
watergangen van het waterschap.
Deze sloten worden jaarlijks door de
gemeente uitgemaaid en het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd.
De zaksloten hebben geen afvoerfunctie maar dienen wel als opvang
van hemelwater waarna het weg kan
zakken in de bodem. Deze sloten
worden niet jaarlijks uitgemaaid. Het
beheer bestaat uit het 1 keer in de 8
jaar verwijderen van houtopslag.

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.
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Stopheling app.
• Staat het item (nog) niet als gestolen
geregistreerd maar is de prijs te mooi

om waar te zijn? Blijf dan alert: heeft
u er een slecht gevoel bij, koop
het dan niet.

30 of 40 dagen geen alcohol:
doe ook mee!
Waarom meedoen?

In 2019 kunt u in 2 periodes meedoen aan IkPas: op 1 januari (30
dagen) of op 6 maart (40 dagen). Ga samen met duizenden anderen
de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op
pauze!
Veel mensen drinken alcohol. Op
feestjes, na het sporten, tijdens het
eten, na het werk of voor het slapen
gaan. Er zijn allerlei redenen om te
drinken. Bijvoorbeeld omdat het een
gewoonte is, omdat het gezellig is,
vanwege stress of eenzaamheid. Maar
alcohol drinken heeft ook nadelen:
• Alcohol maakt dat u minder goed
slaapt en u zich minder fit voelt;
• De werking van medicijnen kan

verminderen of juist versterken
door alcohol;
• Alcohol bevat veel calorieën en geeft
een hongergevoel, waardoor
je aankomt.
Doe vanaf 1 januari (30 dagen) of
6 maart (40 dagen) mee aan IkPas en
ervaar wat een alcohol pauze met u
doet.

Beltrum
• Peppelendijk 1a, uitbreiden bijgebouw
(22 november 2018)
• Grensweg, nabij spoorlijn, oprichten mestbassin (22 november 2018)

Eibergen
• G.J. ten Cateplein 7, bouwen 2 woningen/aanleggen 2 inritten (23 november 2018) Needseweg 15, realiseren kap op uitbouw/plaatsen
dakkapel (23 november 2018)

Borculo
•G
 raaf Wichmanstraat, nabij nr. 48a,
realiseren 2 boogbruggen over de Berkel
(27 november 2018)

Geesteren
• Huiskesdijk 4, tijdelijk plaatsen yurt
(20 november 2018)

Landelijk onderzoek laat zien dat meedoen aan IkPas veel voordelen heeft.
Het scheelt niet alleen geld. Deelnemers voelen zich ook fitter, slapen
beter en verliezen vaak gewicht. Ook
6 maanden na de actie blijken deelnemers nog steeds minder te alcohol
drinken dan ervoor.

Ondersteuning

Inschrijven voor de 30 dagen actie kan
op www.ikpas.nl. De inschrijving voor
de 40 dagen actie opent op 31 januari.
U krijgt vervolgens advies van een
IkPas coach en ontvangt nieuwsbrieven met tips. Ook kunt u via de
website het bekende IkPas polsbandje
aanvragen, zodat iedereen kan zien
dat u meedoet. Gaat u de uitdaging
ook aan? Kijk op www.ikpas.nl voor
meer informatie.

Gelselaar
• Diepenheimseweg 28, plaatsen zonnepanelen
(22 november 2018)
Neede
• Elsmansdijk 4, bouwen werktuigenstalling/tuinoverkapping (21 november 2018)
• Kerkplein 1, plaatsen plaquette (21 november
2018)
• Diepenheimseweg 27, herbouwen bestaande
schuur (26 november 2018)
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Ruurlo
• Hukkersdijk 4, bouwen paarden(schuil)stal
(21 november 2018)

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

Voor de volgende plannen is de beslistermijn van
8 weken met maximaal 6 weken verlengd.
Borculo
• Heer Rudolfstraat 7, opzetten dagbesteding
(beslistermijn tot 25 april 2019)

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 van de vergunning wordt u
hierover verder geïnformeerd.

Neede
• Haaksbergseweg/Braak, bouwen 16 eengezins- en 6 levensloopbestendige woningen
(beslistermijn tot 11 januari 2019)

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

Beltrum
• Abbinksweg 5, bouwen berging/stalling
(23 november 2018)

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende plannen/aanvragen voor
omgevingsvergunningen die afwijken van het
bestemmingsplan ontvangen.
Haarlo
• Haarlosesteeg 3, bouwen schuur met een
hoogte van 6,8 meter
Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter
inzage van 5 december tot en met 18 december 2018 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in
Borculo. 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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn
van plan om de volgende omgevingsvergunningen te verlenen.
Eibergen
• Lintveldseweg 5, bouwen carport/berging
Ruurlo
• Barchemseweg 77, hebben van bestaande
minicamping met 22 kampeerplaatsen
Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter
inzage van 5 december 2018 tot en met 15
januari 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1
in Borculo.
U kunt de ontwerpvergunningen ook inzien op
www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.
Zienswijze
Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn
mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet
het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk

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

Borculo
• van Coeverdenstraat 30, intern verbouwen
woning (22 november 2018)
• van Coeverdenstraat 30, plaatsen tijdelijke
woonunit (stacaravan) met instandhoudingstermijn van maximaal 1 jaar (26 november 2018)
• Kooweide 22, bouwen woning
(26 november 2018)
Eibergen
• Maat, rooien 1 Canadese populier (26 november 2018)
Neede
• Borgersteeg 1a, verbouwen schuur naar woning (22 november 2018)
• Kappenweg 4, afzetten 1,4 hectare hakhout (28
november 2018)
• Edward Fosterstraat 22, bouwen woning (28
november 2018)
• Kempersdijk 54, bouwen kapschuur (29 november 2018)
Rekken
• Slemphutterweg 7a, vervangen bestaande
schuur voor agrarisch gebruik
Rietmolen
• Munsterdijk-hoek Haaksbergseweg, rooien 1
eik/3 berken (28 november 2018)
Ruurlo
• Wiersseweg 76, vervangen dak (26 november
2018)
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.
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.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben voor de volgende projecten vergunning
verleend.

Beltrum
• Dwarsweg 2, uitbreiden bedrijfswoning met erker en inwoonsituatie, ID-code: NL.IMRO.1859.
OVBGB20180019-0100
Ruurlo
• Haarweg nabij nr. 10, nieuwbouw landhuis
Landgoed Oldenhorst Ruurlo, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20170027-0100
• Vosheuvelweg 14-16, veranderen/in werking
hebben inrichting en bouwen mestsilo
Inzage
Deze vergunningen liggen ter inzage van 5
december 2018 tot en met 16 januari 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Bij de adressen waar een ID-code is aangegeven
kunt u de vergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.
nl onder ‘bestemmingsplannen’.
Beroep
Het instellen van beroep is mogelijk van 6
december 2018 tot en met 16 januari 2019
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.

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
• Van Vordenstraat 28, verwijderen asbest
schuur (23 november 2018)
Eibergen
• Looweg 4, verwijderen asbest schuur
(19 november 2018)
• Hoonesweg 8, verwijderen asbest schuren
(20 november 2018)
Geesteren
• Kulsdom 3, verwijderen asbest schuren
(26 november 2018)
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Neede
• Deldenseweg 4, verwijderen asbest schuren
(31 oktober 2018)
• Hoge Blik 1-3-5-7- 9, verwijderen asbest/totaalsloop nr. 7 (26 november 2018)
Rietmolen
• Flipsweg 15, verwijderen asbest/totaalsloop
woning (23 november 2018)
Ruurlo
• Garvelinkkampweg 33, verwijderen asbest
schuur (19 november 2018)
• Foekendijk 3, totaalsloop ligboxenstal (19
november 2018)

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

COLLECTES EN ACTIES
Let op:
Wij krijgen soms signalen dat er collectanten
actief zijn die geen goede bedoelingen hebben. In de gemeente Berkelland moet men altijd een vergunning hebben om huis-aan-huis
te collecteren. Wij publiceren deze verleende
vergunningen wekelijks in BerkelBericht.
Komt er iemand bij u aan de deur, dan moet
deze zich altijd kunnen legitimeren. Vertrouwt
u het niet? Dan kunt u ons bellen 0545-250
250 of de toezichthouder goede doelen (CBF)
020-4170003.

Van 3 tot en met 8 december 2018
Borculo
• Verkoop kerststollen door Gym en Jazzdans
Vereniging Borchlo

Van 10 tot en met 15 december 2018
Borculo
• Verkoop kerststollen door Gym en Jazzdans
Vereniging Borchlo
Eibergen, Neede en Rietmolen
• Verkoop kaarten ‘Sterren stralen’ door Rotaryclub Neede van 10 tot en met 13 december
Ruurlo
• Verkoop kerststerren door handbalvereniging
Blauw Wit Ruurlo

EVENEMENTEN
Aanvragen

De volgende aanvraag voor een evenementenvergunning is binnengekomen. Het maken van
bezwaar is bij een evenementenvergunning pas
mogelijk als het college een besluit heeft genomen op de vergunningaanvraag.
Beltrum
• Op 28 en 29 december wordt er een oliebollen
drive-inn op het Mariaplein en in de Kerklaan
gehouden.

4 december 2018
RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling wijziging bestemmingsplan Respelhoek 18 in Geesteren

Voor het perceel Respelhoek 18 in Geesteren
geldt het bestemmingsplan “Buitengebied, integrale herziening” (Borculo). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt
voor het agrarisch bedrijf.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
om toe te staan dat het perceel mag worden
gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor hebben
burgemeester en wethouders op 22 november
2018 het bestemmingsplan “Buitengebied integrale herziening, wijziging 2018-9 (Respelhoek
18 Geesteren)” vastgesteld.
Inzage
Het besluit met de bijlagen, waaronder het
bestemmingsplan “Buitengebied integrale
herziening, wijziging 2018-9 (Respelhoek 18
Geesteren)”, ligt ter inzage van 5 december 2018
tot en met 15 januari 2019 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo.
Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde bestemmingsplan met 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.18590000WPBGB20180019.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen deze termijn
tegen het vastgestelde bestemmingsplan 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 belang-

Gemeentelijke dienstverlening
Openingstijden Publiekswinkel:
Maandagmorgen: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag ’s morgens:
8.30-12.30 uur
Maandag t/m vrijdag ’s middags:
alleen op afspraak
Avondopenstelling woensdag:
17.00-19.00 uur
Afspraak maken:
0545-250 250 of via website:
www.gemeenteberkelland.nl

hebbenden die bij burgemeester en wethouders
tijdig zienswijzen inbrachten 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 16
januari 2019 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.
Overeenkomst
Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan
vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het
perceel een overeenkomst gesloten over het
verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze
overeenkomst is gesloten voordat het wijzigingsplan werd vastgesteld. Het is daarom een
anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel
6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst
ligt ook ter inzage. Tegen deze overeenkomst en
de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.

“Buitengebied 1995, wijziging 2018-2 (Doornenbrink 1-1a Ruurlo)” gemaakt.
Inzage
Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 5
december 2018 tot en met 15 januari 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
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.18590000WPBGB20180023-.
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.

MILIEU
Wijziging bestemmingsplan
Doornenbrink 1-1a in Ruurlo

Voor het perceel Doornenbrink 1-1a in Ruurlo
geldt het bestemmingsplan “Buitengebied 1995”
(Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat de
percelen mogen worden gebruikt voor twee
agrarisch bedrijven. De gemeente is van plan om
door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat de percelen mogen
worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor
heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan

Adres:
Gemeente Berkelland
Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200
7270 HA BORCULO
E-mail: info@gemeenteberkelland.nl
Website: www.gemeenteberkelland.nl
Volg ons op Twitter: Gem_Berkelland
Facebook:
Facebook.com/gemeenteberkelland
WhatsApp: 06-14975600

Ingekomen meldingen artikel 8.40
Wet milieubeheer

Ruurlo
• Groenloseweg 53, veranderen inrichting
• Lage Scheiddijk 7, veranderen inrichting
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Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van 5 december 2018 tot en met 15 januari 2019 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Tegen
bovenstaande meldingen op grond van de Wet
milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep
open.

Kennisgeving voornemen tijdelijke
inwerkingstelling mobiele puinbreker
Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende melding ontvangen.

Rietmolen
• Flipsweg 13a, gebruik mobiele puinbreker voor
breken bouw- en sloopafval van 12 december
2018 tot en met 11 maart 2019
Inzage
Het bewerken van bouw- en sloopafval met
een mobiele puinbreker moet gebeuren in
overeenstemming met de algemene milieuvoorschriften en bijzondere voorschriften.
Deze voorschriften kunt u inzien bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen de ontvangen kennisgeving staat geen
bezwaar of beroep open.

Burgemeester en wethouders van Berkelland
hebben de volgende meldingen ontvangen.
Beltrum
• Abbinksweg 5, veranderen inrichting
Eibergen
• Rietmolenseweg 5, starten bedrijf

Meldingen openbare ruimte:
Via het formulier ‘melding openbare
ruimte’ op onze website.
Telefoon: 0545-250 250
Storingsnummer drukriolering:
REMONDIS Dusseldorp
Rioolservice B.V. 0544-395 527
Voormekaar
Voor (thuis)zorg, welzijn, jeugdzorg, werk
en inkomen, begeleiding, vrijwilligerswerk
en inwonersinitiatieven kunt u bij het
Voormekaar team terecht.
Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.

• Beltrum: 0545-250 300,
e-mail: team@vmkbeltrum.nl
• Borculo, Gelselaar, Geesteren en
Haarlo: 0545-250 301,
e-mail: team@vmkborculo.nl
• Eibergen en Rekken: 0545-250 302,
e-mail: team@vmkeibergen.nl
• Neede, Rietmolen en Noordijk: 0545250 303, e-mail: team@vmkneede.nl
• Ruurlo: 0545-250 304,
e-mail: team@vmkruurlo.nl
BerkelBericht is de officiële wekelijkse
uitgave van de gemeente Berkelland.
Eindredactie: Cluster Communicatie.

BerkelBericht wordt met Achterhoek
Nieuws bezorgd op alle huisadressen in
de gemeente Berkelland.
Klachten over de bezorging?
Voor editie Borculo/Ruurlo:
Bel: 0573- 452 532
Voor editie Eibergen/Neede
Bel: 055-534 1798
BerkelBericht is ook af te halen bij: Emté
in Borculo, Tabakorie Rona in Neede,
Plus Kogelman Tabaktief Everwennink
VVV kantoor in Ruurlo en Plus Koenders
in Eibergen.

