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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

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vrij: 08:30 t/m 17:00 uur
Openingstijden burgerzaken:
Elke werkdag: 08:30 tot 12:30 uur
Donderdag: 08:30 tot 20:00 uur

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

Locatie en tijd*

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

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.

Doe mee met de Landelijke Opschoondag op
zaterdag 23 maart
Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats.
Op deze dag organiseren mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Mee doen aan
de Landelijke Opschoondag in uw eigen omgeving is eenvoudig en
leuk. Het hoeft niet lang te duren, en het resultaat is groot. Kom ook in
actie voor een schone buurt.

* 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. U kunt een
aanvraag indienen via hulpverlener
of bewindvoerder, of bellen met de
cliëntcommissie via tel. 06-23502124
of 06-28654732.

@Dinkellandinfo
gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

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

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:

Locatie en tijd*
Afhaalpunt Rode Kruis DinkellandOldenzaal, Nordhornsestraat 64,
Denekamp. Elke vrijdagmiddag van
15.00 uur tot 15.30 uur.

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.

Iedere werkdag tussen 09.00 en
10.00 uur in het Kulturhus Denekamp,
Oranjestraat 21.

Stichting leergeld Dinkelland
Voor informatie en vragen en aanmelding voor Stichting Leergeld. info@leergelddinkelland.nl

Iedere laatste vrijdag van de maand,
09.00 tot 12.00 uur. Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Iedereen vindt een schone straat belangrijk. En iedereen kan zijn steentje
bijdragen om zwerfvuil aan te pakken. Als iedereen een uurtje zijn handen
uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner. Uw gemeente
werkt hierin samen met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA.
Vanuit dit zwerfvuilprogramma wordt u gefaciliteerd met afvalgrijpers, vuilniszakken, handschoenen en een traktatie voor alle deelnemers. Het zwerfvuil wordt na afloop opgehaald. Acties kunnen worden aangemeld op
www.mooi-schoon.nl/acties.
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Groep 7 en 8 van de Kerkewei leren over de
gemeentepolitiek
Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor de gemeentepolitiek. Daarom zijn basisscholen in de gemeente Dinkelland uitgenodigd in het gemeentehuis om daar in de praktijk te leren hoe de lokale democratie in werkt. De leerlingen gaan aan de slag als
gemeenteraad, wethouder en pers. Op donderdagochtend 7 maart bezochten groep 7
en 8 van basisschool de Kerkewei uit Rossum de raadzaal. De ‘journalisten’ maakten hierover het volgende verslag:

Daarna gingen we een vergadering houden over aantal parkeerplaatsen bij het Thijplein in Rossum.
De mensen die er voor waren en er tegen gingen stemmen, bijvoorbeeld dat er meer parkeerplaatsen
moeten komen voor oudere mensen. Een tegenstander zegt je kan ook op straat parkeren.
De stemmen waren 1 tegen 21 dus ze wilden minder parkeerplaatsen.
Toen gingen we een quiz doen dat deden we boven in het gemeentehuis. We hadden vragen waar
je het antwoord A B C of D of kan geven. Bijvoorbeeld: kan een vrouw ook burgemeester worden?
Dan is het bijvoorbeeld A en dan moet je door naar de volgende vraag en zo ga je de hele tijd door
tot vraag 13.
Het was een gezellig en leerzame ochtend. Hartstikke bedankt burgemeester Joosten dat wij mochten komen.”

Verslag groep 8
“We gingen donderdag 7 maart 2019 naar het gemeentehuis in Denekamp. Daar mochten we een
quiz doen en gingen we debatteren. Op het begin kregen we een paar filmpjes te zien wat iedereen
doet in het gemeentehuis en vervolgens ging groep 8 eerst naar boven de quiz doen. Groep 7 mocht
een debat gaan doen, dat ging over meer groen op de parkeerplaatsen op het Thijplein. Toen groep
8 klaar was met de quiz gingen we wisselen en toen mocht groep 8 een debat gaan voeren.
Er waren 2 wethouders, dat waren Marijn en Afke. Een deel van onze groep was tegen het idee en
de andere helft was voor. Iedereen mocht een paar redenen geven waarom er wel of geen groen
op het thijplein moest komen. Op het einde van het debat gingen we stemmen of er wel of geen
groen op het thijplein moest komen. Het merendeel was voor het idee en sommige waren tegen. En
toen mochten we een stukje voor de krant schrijven.”
Geschreven door: Maik Moleman en Jasper Bijen.
Verslag groep 7
“Op donderdag 7 maart gingen groep 7 en 8 van basisschool de Kerkewei naar het gemeentehuis
in Dinkelland. We gingen in de vergaderzaal zitten. Daar gingen we filmpjes kijken. Het ging over
de taken van een burgemeester. Een burgemeester is bijvoorbeeld de baas van de politie, crisismanager en hij reikt lintjes uit. De griffier regelt zaken en de griffier maakt aantekeningen van alles wat
er gebeurt in de zitting.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op
20 maart: wat u moet weten

U kunt ook buiten uw gemeente stemmen. Voor de Provinciale Staten mag dat in heel de provincie Overijssel, voor het Waterschap mag dat in het Waterschapgebied Vechtstromen. Om
te stemmen in een andere gemeente heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u op 2
manieren aanvragen:

Verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap vinden eenmaal in de 4 jaar plaats.
De laatste verkiezingen werden op 18 maart 2015 gehouden. De volgende verkiezingen vinden
plaats op 20 maart 2019.

1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019 12:00 uur. U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen.

U mag dus op 20 maart twee keer uw stem uitbrengen, 1 keer voor de Provinciale Staten
en 1 keer voor het Waterschap. U ontvangt daarom twee stempassen. U moet beide stempassen en een identiteitsbewijs meenemen om te mogen stemmen.

2. Schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier ‘kiezerspas’. Het formulier en uw
stempas(sen) moeten uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt
het formulier downloaden via www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, in het gemeentehuis afhalen of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

Onderstaande informatie geldt zowel voor de verkiezingen Provinciale Staten als Waterschap,
tenzij anders aangegeven.
Identiteitsbewijs
U kunt uw Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken. Uw identiteitsbewijs
mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Een identiteitsbewijs waarop staat “geldig tot 20 maart
2014” of elke andere latere datum kan bij deze verkiezingen gebruikt worden.
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u stemmen door een kopie te
laten zien van de verklaring van vermissing die is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast
moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien.
Waar/wanneer kunt u stemmen
De stembureaus zijn op woensdag 20 maart 2018 open van 07:30 uur tot 21:00 uur. Behalve
het mobiel stembureau aan de Gravenallee 12, deze is open van 11.00 tot 15.00 uur.
Op uw stempas staat het stembureau dat in de buurt van uw woonadres is. Maar u kunt ook
bij een ander stembureau in de gemeente stemmen. Een lijst met alle stembureaulocaties vindt
u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, kunt u in het gemeentehuis afhalen of opvragen
via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Stempas niet ontvangen, kwijt, beschadigd of gestolen
Als u een nieuwe stempas(sen) nodig heeft dan kunt dit u op twee manieren aanvragen.
1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019 12:00 uur! U moet hiervoor een geldig identiteitsbewijs meenemen.
2. Schriftelijk via het aanvraagformulier ‘vervangende stempas’. Het formulier met een kopie
van uw geldige identiteitsbewijs moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn
ontvangen. U kunt het formulier downloaden via www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019, in het
gemeentehuis afhalen of opvragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt u op 20 maart niet zelf stemmen of bent u tijdelijk in het buitenland (bijvoorbeeld voor
uw werk of stage)? Dan kan iemand anders voor u stemmen, u moet diegene dan machtigen.
Dat kan op twee manieren:
1. Via een onderhandse volmacht
Hiermee verleent u volmacht aan een andere kiezer, door de achterkant van uw stempas in te
vullen. Degene die voor u gaat stemmen brengt uw stem tegelijkertijd met zijn/haar eigen
stem uit. Hij/zij moet uw ingevulde stempas meenemen en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.
Alle voorwaarden voor een onderhandse volmacht vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019 of kunt u navragen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.
2. Via een schriftelijke volmacht
U doet een schriftelijk verzoek om iemand anders te machtigen voor u te stemmen bij de gemeente Dinkelland. U heeft hiervoor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ nodig. U en degene die voor u gaat stemmen vullen beiden een deel van dit formulier in.
Het formulier moet uiterlijk vrijdag15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Als het
verzoek is goedgekeurd, ontvangt degene die voor u gaat stemmen een volmacht bewijs. Dit
volmacht bewijs moet hij/zij meenemen naar het stembureau.
Het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ en alle voorwaarden voor een
schriftelijke volmacht vindt u op www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019 of kunt u opvragen via
info@dinkelland.nl / 0541 854100.
Meer informatie of vragen
Wilt u meer informatie over de verkiezingen op 20 maart 2019 of heeft u vragen? Kijk dan op
www.dinkelland.nl/verkiezingen-2019. U vindt daar onder andere een lijst met veel gestelde
vragen. Ook staat de Verkiezingskrant ProDemos op deze website. In deze krant wordt in gewone taal uitgelegd wat de Provincie en het Waterschap allemaal doen en waarom het belangrijk is om te stemmen.

Bent u dinsdag 19 maart 2019 na 12:00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen!
Stemmen buiten de gemeente Dinkelland

U kunt natuurlijk met vragen ook terecht in het gemeentehuis (openingstijden burgerzaken)
of contact opnemen via info@dinkelland.nl / 0541 854100.

Openbare telling Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen
Op donderdag 21 maart a.s. om 09:00 uur in het gemeentehuis te Denekamp beginnen de telteams met de stembiljetten van de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen
op kandidaatsniveau te tellen. Iedereen is van harte welkom om bij deze telling aanwezig te zijn want deze is openbaar.
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Groep 7 en 8 van basisschool ’n Esch op bezoek bij de
burgemeester
Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor de gemeentepolitiek. Daarom zijn basisscholen in de gemeente Dinkelland uitgenodigd in het gemeentehuis om daar in de
praktijk te leren hoe de lokale democratie in werkt. De leerlingen gaan aan de slag als
gemeenteraad, wethouder en pers. Op woensdagmiddag 6 maart bezochten groep 7
en 8 van basisschool ’n Esch uit Tilligte de raadzaal. De ‘journalisten’ maakten hierover
het volgende verslag:
“We werden van harte welkom geheten door burgemeester Joosten, griffier Huitema en de
raadsleden Tijkotte en Van Bree. Op school hadden we ons al verdiept in het bestuur van een
gemeente en we hadden vragen bedacht voor de burgemeester. We mochten allemaal plaats
nemen op de zetels van de gemeenteraadsleden en van de wethouders. Na de uitleg van de
burgemeester over hoe een gemeente bestuurd wordt en de tientallen vragen aan de burgemeester, kregen we allemaal iets te drinken en een versnapering. Na een korte pauze hebben we een raadsvergadering nagebootst. Twee leerlingen waren de wethouders, de overige
leerlingen de raadsleden, meester en een meerijdende moeder waren de journalisten en de
burgemeester bleef in zijn eigen rol. Hij gaf aan wie het woord mocht voeren en leidde de
vergadering. We mochten debatteren over de stelling die de beide wethouders hadden bedacht nl.: Woningbouw op de plaats van de oude gymzaal in Tilligte. Na vele argumenten
tegen of voor woningbouw en andere mogelijkheden op de plaats van de oude gymzaal,
mochten de ‘raadsleden’ stemmen. Uiteindelijk werd het plan van de beide ‘wethouders’
weggestemd. Al met al was het een gezellige, ontspannen en leerzame middag.”

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: jas
Verloren: twee portemonnees, 1 handtas

Ontwikkelingen rondom Ottershagen
Cooperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.
Nadat we met alle samenwerkende partijen (LTO Noord-afdeling Noordoost-Twente, Natuurmonumenten, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, boeren in het gebied,
gemeente Dinkelland, WBE, Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum en Gebiedscollectief
Noordoost Twente) tot overeenstemming zijn gekomen, is er in overleg met alle betrokken partijen in het gebied een ontwikkelingsplan voor de weidevogels in de Ottershagen
gemaakt.
De volgende maatregelen worden de komende tijd uitgevoerd:
• Aanpassen van de plas/dras. Door de diepte van de watergeulen is er een gebied ontstaan waar ganzen graag vertoeven. Omdat ganzen veel gras wegvreten rondom de
plas/dras wordt deze minder aantrekkelijk voor weidevogels. Het is dan ook van belang
dat de plas/dras aanzienlijk minder diep gemaakt wordt zodat het voor ganzen minder
aantrekkelijk wordt om hier te verblijven.
• Om voor de weidevogels een goed biotoop te realiseren zullen er houtsingels met opgaande bomen zoals eiken, moeten worden omgevormd naar hakhoutsingels. Dit om
ervoor te zorgen dat het gebied meer open wordt. Openheid is voor weidevogels van
groot belang omdat de roofvogels die de nesten bedreigen de opgaande bomen gebruiken als uitkijkposten om de nesten van weidevogels op te sporen en leeg te roven. Door

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie Omgeving &
Economie
Op dinsdag 19 maart 2019 om 19.30 uur vergadert de Algemene raadscommissie in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in 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 https://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 van de commissie of bij

het omvormen van de houtsingels naar hakhoutsingels zal het gebied beter geschikt
worden voor de weidevogel zoals grutto, tureluur en wulp. Enkele particuliere grondeigenaren en de gemeente Dinkelland zijn dan ook voornemens om dit jaar nog enkele
houtsingels om te vormen naar hakhoutsingels. Dit zal plaatsvinden in het kader van
dunningswerkzaamheden.
• Aan het begin van het broedseizoen zal een afschermend schrikdraad raster worden geplaatst, zodat de predatie door de vos beperkt kan worden.
• De plas/dras zal niet meer met het molentje worden voorzien van water maar door een
elektrisch aangedreven pomp.
Inmiddels zijn we al in overleg met grondeigenaren omtrent de deelname voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en heeft de provincie Overijssel ook middelen beschikbaar gesteld
voor de aanpassingen in het gebied. De uitvoering rondom de plas/dras is reeds in gang gezet
zodat we dit jaar nog de biotoopverbetering kunnen realiseren.
Mocht u vragen hebben omtrent de aanpassingen in het gebied dan kunt u contact opnemen
met Leonard Rouhof (Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.) of Marten Olde
Scholtenhuis (Natuurmonumenten).
Namens Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.
Herman Nieuwe Weme

de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via
https://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 10.00 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld. Portefeuille: wethouder Brand, wethouder Blokhuis
5. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures
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Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen bij
dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
6. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 5 Weerselo” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Verzocht is om de rood voor rood regeling toe te passen op het perceel Deurningerstraat 5 te
Weerselo. Landschapsontsierende gebouwen worden gesloopt en de overtollige erfverharding
wordt gesaneerd. Hierdoor kunnen ter plekke twee compensatiewoningen worden gerealiseerd.
Portefeuille: wethouder Brand
7. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen, Deurningerstraat 35 en
37”
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de reeds langer leegstaande bedrijfsbebouwing
(voormalige fietsenzaak/garagebedrijf) gesloopt wordt ten gunste van één nieuwe woning. De
twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen met de bestemming “Wonen”. Deze bedrijfswoningen zijn al jarenlang niet meer als zodanig in gebruik. De
woonbestemming sluit aan bij het feitelijk gebruik.
Portefeuille: wethouder Brand
8. Presentatie plan “Aveskamp”
De initiatiefgroep “Samen op het Goor” heeft op verzoek van de gemeenteraad een alternatief
opgesteld voor het bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”. De initiatiefgroep presenteert
zijn plannen in de raadscommissie.
Portefeuille: wethouder Brand
9. Voorstel inzake vaststellen schuur voor schuur beleid, eerste herziening Dinkelland
Met de eerste herziening van het schuur voor schuur beleid vindt een verruiming van het beleid
plaats waardoor nog beter wordt voldaan aan de doelstelling van het beleid: de ruimtelijke kwaliteit verbeteren door de sloop van leegstaande schuren, ontwikkelingen van economische activiteiten te faciliteren en te voorzien in uitbreidingsbehoefte bij particuliere erven, alsmede
stimuleren/faciliteren dat asbesthoudende schuren worden verwijderd.
Portefeuille: wethouder Brand
10. Voorstel inzake vaststelling van het Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
voor Dinkelland (2019)
In het “Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor Dinkelland (2019) komen
onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor een goede bereikbaarheid, een veilig verkeerssysteem, adequate parkeervoorzieningen en duurzame mobiliteit. Het GGVP is de basis voor het
mobiliteitsbeleid voor de komende jaren.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
11. Sluiting

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen,
kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Deurningen, Saterslostraat 10
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020
Lattrop-Breklenkamp, Brekkelerveldweg 2

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Rossum, Ensmanweg 4
Rossum, Ensmanweg 4

ontsteken van een paasvuur op 21 april 2019 en 12 april
2020
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Saasveld, Hanenweg 7

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Saasveld, Stempelsdijk 9

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Weerselo, Akkerhuisweg 3

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Weerselo, Beekdorpweg 6

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

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
Lattrop-Breklenkamp, Bergvennen- drank- en horeca vergunning
11-03-2019
weg 35

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
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 openbaar 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:
Project
Ingekomen
Waar?
Denekamp, dokter Hondelinkhet uitbreiden achterzijde van een woning
04-03-2019
straat 53
Ootmarsum, De Mors 8

het bouwen van een schuur ter vervanging
van bestaande schuren

05-03-2019

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
het verbouwen van een woning, het
11-03-2019
Nutter, Helweg 2
bouwen van 2 schuren en het kappen
van bomen
Tilligte, Vlierweg 6

het kappen van een boom

08-03-2019

Weerselo, Bijenlaan kadastraal
bekend sectie P, nr. 2098

het kappen van diverse bomen en het
renoveren van straatwerk

06-03-2019

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. 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 heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekendgemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken
wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
- die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit;
- die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
- die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die
termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf
een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Denekamp, Penninksbrugweg 1
het bouwen van een bedrijfswoning
nee
Weerselo, Gunnerstraat 23

het uitbreiden van de bedrijfshal

Nee

Ruimtelijk beleid
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Rotmansweg 2,
Lattrop-Breklenkamp”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Rotmanweg 2, Lattrop-Breklenkamp”
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft tot doel het wijzigen van de bestemming “agrarisch” naar de
bestemming “Bedrijf- Voormalig agrarisch bedrijf”.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 15 maart t/m 25
april 2019 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het ontwerp-wijzigingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0174.BUIWPROTMANSWEG2-OW01. De directe link hiernaar is:
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.01774.BUIWPROTMANSWEG2-OW01
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Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk
een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde
van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen
kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt
met dhr. R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact
opnemen.

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.

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.

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.

