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Genomineerden sportverkiezing Dinkelland 2018
Vrijdag 11 januari 2019 is het weer zover: het jaarlijkse sportgala van de gemeente Dinkelland. Een mooie avond
waarin we terugkijken op een jaar met de beste sportprestaties, samen met trotse winnaars. Op deze avond kiest
een deskundige jury de jeugdsportploeg, sportploeg, sportvrouw, sportman en het sporttalent van het jaar 2018.
De komende weken presenteren we van elke categorie de genomineerden op deze pagina. Op de gemeentepagina
van 13 december las u wie de genomineerden zijn in de categorie sporttalent, op 20 december de genomineerde
jeugdsportploegen, op 27 de genomineerde sportploegen en op 3 januari de genomineerde sportvrouwen en –
mannen. Deze week wordt u voorgesteld aan de genomineerde evenementen voor de Sportwaarderingsprijs.

Sportwaarderingsprijs

Openingstijden burgerzaken:
Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur
Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

De Euregio Fiets4daagse –
RTC Denekamp
Dit evenement vond in 2018 alweer voor de 43e keer
plaats. De Euregio Fiets4daagse wordt elk jaar in de
bouwvak georganiseerd door Rijwiel Tour Club
Twente (Denekamp) met routes door de mooiste natuurgebieden van Noordoost Twente en de Grafschaft
Bentheim. De organisatie zorgt ieder jaar voor nieuwe
elementen en zet zich actief in om de jeugd te laten
deelnemen. Ongeveer 70 tot 80 vrijwilligers zijn ieder
jaar actief om er weer een goed verlopend evenement
van te maken.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Schoolzwemwedstrijden Dinkelland –
zwemvereniging de Dinkel
De Dinkel organiseert al bijna 15 jaar de schoolzwemwedstrijden Dinkelland. Aan deze schoolzwemwedstrijden doen meestal zo’n 11 verschillende scholen
mee met kinderen van groep 3 t/m 8. Jaarlijks zijn dat
ca. 200 zwemmeers en is het altijd een geweldige dag
met veel enthousiaste kinderen, ouders en leerkrachten. Om een schoolzwemwedstrijd te organiseren zijn
er veel Dinkelvrijwilligers nodig. Zij zorgen onder andere voor de opbouw, aankleding, jurering, wedstrijdleiding, etc.
Op de wedstrijddag helpen 25
vrijwilligers en vooraf is er een werkgroep van 8 personen actief met de organisatie.

Storingen rioolgemaal:
06-54933882
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Voor overige dringende klachten
en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot
de volgende werkdag en betrekking hebben op veiligheid en
handhaving kunt u bellen met
06-14758549:

Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids of op
www.dinkelland.nl

Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

Springendalloop Ootmarsum –
OLC
In 2018 vierde deze hardloopclub uit Ootmarsum haar
25jarig jubileum. In 2012 is men begonnen met de
Springendalloop. Samen met de boswachter werd
een parcours uitgezet met start en finish op Hoeve
Springendal. De tijd is minder belangrijk; de sfeer
voor- en na de loop staat centraal, met zelfgebakken
taart voor iedere deelnemer als beloning. De loop
vindt plaats in november en is vanaf het begin een
succes. Inmiddels hanteert de organisatie een maximum aantal deelnemers om de natuur niet te veel te
belasten. Op de dag zelf zijn er ongeveer 60 vrijwilligers actief om de loop in goede banen te leiden. Ieder
jaar probeert men de voorgaande editie weer te verbeteren. Alles in het kader om zo veel mogelijk
(loop)plezier aan de deelnemers te geven.

Op vrijdag 11 januari 2019 worden de winnaars bekend gemaakt. Ook worden alle (nationale) kampioenen uit de gemeente
Dinkelland op deze avond gehuldigd. Het belooft een avond vol mooie en spannende momenten te worden. De presentatie
is, als vanouds, in handen van Arjen Meinders. We begroeten u graag op 11 januari!
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Overzicht spreekuren Dinkelland
Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken, maar u kunt zich melden bij de receptie
van het gemeentehuis. U wordt dan doorverwezen naar het betreffende spreekuur.

Spreekuur

Locatie en tijd*

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Voor uw hulpvragen op de volgende thema’s: zorg en gezondheid, wonen en huishouden, woonomgeving en vervoer, geldzaken, actief zijn en meedoen, werk, jeugd
en gezin, mijn buurt.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost
Elke donderdagmorgen in de even weken van 9.00 uur tot
Nederland
11.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland.
Het spreekuur waar men terecht kan voor
meer informatie en vragen over schulden.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen heeft
over re-integratie (werk)

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het
gemeentehuis van Dinkelland.

Volg ons op Facebook,
Twitter en Instagram!

Consulent Werkplein Almelo
Het spreekuur voor vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken

Elke woensdagochtend in de even weken van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland.

* Onder voorbehoud van wijziging door vakanties e.d.

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland
U hoeft voor deze spreekuren geen afspraak te maken.
U kunt gewoon op de locatie binnenlopen.
Spreekuur
Voedselbank
Pakket afhalen

Sociaal team (Wij in de buurt)
Spreekuur voor vragen over o.a.: de
opvoeding van kinderen, (dreigende)
financiële problemen of over
ondersteuning bij de zorg van een
zieke partner.

Locatie en tijd*
Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64,
Denekamp. Elke vrijdagmiddag van
15.00 uur tot 15.30 uur. U kunt een
aanvraag indienen via hulpverlener
of bewindvoerder, of bellen met de cliëntcommissie via tel.
06-23502124
of 06-28654732.
Iedere werkdag tussen 09.00 en
10.00 uur in het Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Officiële publicaties
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie Omgeving & Economie
Op maandag 14 januari om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Omgeving & Economie in
het gemeentehuis van Dinkelland te Denekamp. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl.
De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wilt
maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter mevrouw A.M.T. ten Dam
of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via
gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om te
kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.
Portefeuille: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen
vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld.
Portefeuille: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
5. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures
Burgers die een zienswijze tegen een ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, kunnen bij
dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
6. Spreekrecht ‘Vrienden van het kanaal’ inzake kanaal Almelo-Nordhorn
De klankbordgroep “Vrienden van het kanaal” heeft om spreekrecht gevraagd inzake het onderwerp Almelo-Nordhornkanaal.
Portefeuille: wethouder Brand
7. Voorstel vaststellen bestemmingsplan ‘Rossum, Grotestraat 44-48’
Met het bestemmingsplan worden de bedrijfswoningen aan de Grotestraat 44 en 48 bestemd
tot reguliere burgerwoningen met een bestemming 'Wonen'. Deze bedrijfswoningen zijn al jarenlang niet meer als zodanig in gebruik. Een bestemming 'Wonen' sluit aan bij het feitelijk ge-

bruik.
Portefeuille: wethouder Brand
8. Verkeerssituatie Everlostraat Rossum
De fractie Lokaal Dinkelland heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie aan de
Everlostraat in Rossum die door het college zijn beantwoord. De fractie Lokaal Dinkelland heeft
verzocht dit onderwerp te bespreken tijdens een raadscommissie.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
9. Raadsbrief 2018-29 procesvoorstel Regionale Energie Strategie Twente
De PvdA-fractie heeft verzocht deze raadsbrief te behandelen tijdens een raadscommissie.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
10. Sluiting

Openbare vergadering van de raadscommissie Sociaal
Domein en Bestuur
Op dinsdag 15 januari om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur
in de raadszaal van het gemeentehuis van Dinkelland te Denekamp. De commissie bereidt de
maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om
zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl.
De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wil
maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter de heer G.J. Hofmans
of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam
via gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om
te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden
gemeld.
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
5. Actualiteiten Mijande Wonen
Presentatie en gedachtenwisseling over de actualiteiten rondom Mijande Wonen.
Van Mijande zijn aanwezig de heer Ruigrok, interim-directeur, en mevrouw Portengen, interimmanager Wonen en Vastgoed.
Portefeuille: wethouder Duursma, wethouder Blokhuis
6. Presentatie inzake het vervoer in het sociaal domein
Regionaal is de laatste jaren samengewerkt aan de aanbesteding, gunning en invoering van
leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbesteding en de regiotaxi. Gemeenten hebben
dit samen ingekocht.
Portefeuille: wethouder Duursma
7. Voorstel inzake vaststelling verordening op de rekenkamercommissie
De nieuwe verordening op de rekenkamercommissie bepaalt dat de gemeente Dinkelland niet
langer een interne rekenkamercommissie (samengesteld uit raadsleden) heeft maar overstapt
naar een externe rekenkamercommissie (samengesteld uit een externe voorzitter en twee externe leden). Daarnaast creëert deze verordening de mogelijkheid dat de nieuwe rekenkamercommissie voor de raden van Dinkelland, Oldenzaal en Losser gaat werken.
Portefeuille: burgemeester Joosten
8. Raadsbrief 2018-31 uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018
De fractie PvdA heeft verzocht deze raadsbrief te behandelen tijdens een raadscommissie.
Portefeuille: wethouder Duursma
9. Motie lobby sociaal domein
De fractie GroenLinks heeft de motie aangenomen door de gemeenteraad van Almelo “Lobby
Sociaal Domein”
Portefeuille: wethouder Duursma
10. Brief d.d. 10 oktober 2018 van kinderrechtenorgansiaties Defence for Children en
Save the Children
De fractie PvdA heeft verzocht de brief d.d. 10 oktober 2018 van de kinderrechtenorganisaties
Defence for Children en Save the Children inzake armoede onder kinderen te bespreken tijdens
een raadscommissie.
Portefeuille: wethouder Duursma
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11. Rapport “Een valse start” van de Nationale Ombudsman
De fractie PvdA heeft verzocht het rapport “Een valse start” van de Nationale Ombudsman naar
aanleiding van het onderzoek naar behoorlijke inburgering te bespreken tijdens een raadscommissie.
Portefeuille: wethouder Duursma
12. Sluiting

Actualiteiten
Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken
na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Denekamp, Brandlichterweg 73 ontheffing stookverbod 2019 en 2020
27-12-2018
Deurningen, Deurningerstraat 17 ontheffing stookverbod 2019 en 2020

27-12-2018

Deurningen, Sint Plechelmusplein

Noaberbal 2019 op 12 januari 2019

20-12-2018

Ootmarsum, Ganzenmarkt 15

plaatsen voorwerpen openbare weg voor
een periode t/m 31 ja-nuari 2019

02-01-2019

Verkeersbesluit

Tilligte, Kerkepad 12 (kavel 9)

het bouwen van een woning

03-01-2019

Weerselo, Erve Roolsboer 17

het bouwen van een woning met bijgebouw

03-01-2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Weerselo,
Deurningerstraat 11: wijzigen bedrijf
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Weerselo, Deurningerstraat 11
het wijzigen van een bedrijf
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld.
Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken
wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen.

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Westerikweg
2 En Bornsestraat 26 Saasveld”, beeldkwaliteitsplan “Rood
voor Rood Westerikweg 2 Saasveld” en besluit hogere grenswaarde “Westerikweg 2 En Bornsestraat 26 Saasveld”

Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de
publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en
wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Van woensdag 9 januari 2019 tot en met woensdag 16 januari
Deurningen
2019 wordt het St. Plechelmusplein afgesloten voor alle verkeer.
Ook wordt op 12 januari 2019 van 18.00 uur tot 02.00 uur de
Hoofdstraat tussen de Molemansstraat en de Kerkweg afgesloten
voor alle verkeer in verband met het ‘Noaberbal’.
Weerselo
Het parkeerterrein van de Plus supermarkt aan de Bisschopstraat
19a aanwijzen als parkeerschijfzone max. 2 uur met uitzondering
van twee parkeerplaatsen die toegewezen worden aan een tweetal te realiseren appartementen boven de supermarkt.

het bestemmingsplan “Buitengebied Westerikweg 2 En Bornsestraat 26 Saasveld”.
Het bestemmingsplan maakt op basis van het gemeentelijk rood voor rood beleid de bouw van
een woning inclusief maximaal 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken aan de Westerikweg 2 te
Saasveld mogelijk. De slooplocatie bevindt zich ook aan de Westerikweg 2. Op deze locatie wordt
in totaal 1.100 m2 voormalige agrarische bebouwing gesloopt. De bestaande boerderij wordt
behouden en qua functie omgevormd naar de functie van boerderijkamers. De woonfunctie
wordt hiermee verplaatst naar een te herbouwen woning op het bestaande erf

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Het bestemmingsplan maakt voor het perceel Bornsestraat 26 de bouw van een woning ter vervanging van de bestaande woning mogelijk. De te herbouwen woning wordt op een meer geschikte locatie, verder van de Bornsestraat af, gesitueerd

Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
- zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publicatie is;
- de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor Apple (iOS),
Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of
bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook op het internet
informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen door het opgeven
van uw postcode.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist.
Van de ontvangst van een aanvraag moet open-baar kennis worden gegeven. Het is echter niet
mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Denekamp, Hanzeweg 42
het verbouwen van een bedrijfspand
21-12-2018
Rossum, Oldenzaalsestraat 28

het verbouwen van een woning

23-12-2018

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken
ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst
telefonisch een afspraak te maken.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen
gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Denekamp, Knik 8
het uitbreiden van een woning
03-01-2019
Rossum, Grotestraat 27

het uitbreiden van een woning

02-01-2019

Saasveld, Frankenkamp 2

het plaatsen van een erfafscheiding

03-01-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 heeft
vastgesteld:

Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan
wijzigingen aangebracht. Kort samengevat zien de wijzigingen op een aanpassing van de planregels en verbeel-ding om:
1. het begrip 'mantelzorg' gewijzigd te definiëren en een definitie van de begrippen 'boerderijkamers', 'bedrijfsmatige exploitatie' en 'bedrijfsmatig' toe te voegen waardoor het duidelijk is
dat het verblijf in een boerderijkamer een kortdurend en recreatief karakter moet hebben.
2. de bestaande inhoudsmaat van de woningen aan de Westerikweg 2 en de Bornsestraat 26 te
wijzigen naar respectievelijk 1.538 m3 en 855 m3. Dit n.a.v. de meting van de daadwerkelijk
bestaande inhoudsmaat.
3. de voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing ten behoeve van de handhaafbaarheid tekstueel te wijzigen.
4. een nieuw artikel op te nemen waarmee geregeld wordt dat de voormalige woning die ingezet wordt voor boerderijkamers niet alsnog als woning wordt gebruikt.
5. het landschapsplan en de verbeelding zodanig te wijzigen dat de te herbouwen woning aan
de Westerikweg 2 gedraaid kan worden zodat deze evenwijdig aan de Bornsestraat gesitueerd wordt.
6. op de verbeelding het bouwvlak van de Rood voor Rood woning aan de Westerikweg 2 een
paar meter naar voren richting de Westerikweg te verschuiven zodat deze overeenkomt met
de oorspronkelijke situering zoals aangegeven in het landschapsplan.
Het complete overzicht van de wijzigingen is opgenomen onder hoofdstuk 3 van de 'Reactienota
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan, Buitengebied Westerikweg 2 En Bornestraat 26 Saasveld’
dat met het bestemmingsplan ter inzage ligt.
Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken verder bekend dat het college heeft vastgesteld:
Het besluit hogere grenswaarde “Westerikweg 2 en Bornsestraat 26 Saasveld”
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de Wet geluid-hinder een hogere grenswaarde vastgesteld. De hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden
van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het verkeer op de Bornsestraat en de Westerikweg op de gevel van deze woning(en). Er is een besluit opgesteld om de hogere grenswaarde
op de woning Bornsestraat 26 en de nieuwe woning B op perceel Westerikweg 2 te Saasveld vast
te leggen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van de hogere
grenswaarde liggen met ingang van 11 januari t/m 22 februari 2019 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPWESTW2BORNS26-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien
via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
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Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde beroep worden ingediend door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun
zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad
naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te
stellen. De voorwaarden voor het in-dienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voor-lopige
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood Westerikweg 2 Saasveld”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter
inzage. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het
bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van
deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter
vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota
bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De
gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woning-wet
deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van
de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te
realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van bouwplannen.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Telefoon: 0541-854100 fax: 0541-854320 e-mail: info@dinkelland.nl.
Zienswijzen en bedenkingen
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit
is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige
voorbereiding van het nog te nemen besluit.
Bezwaar
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig
is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging
kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit
wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.
Beroep
Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de
bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld
wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep
in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hoger beroep
Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank.
De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.
Voorlopige voorziening
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of
de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

