Gemeentenieuws
De officiële publicaties van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 11 april 2019
Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
t. (0541) 854100
f. (0541) 854320
e. info@dinkelland.nl
i. www.dinkelland.nl

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

VACATURE

Overzicht spreekuren Dinkelland

Locatie en tijd*

De Twentse gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn goede
buren en werken op verschillende gebieden samen. Een belangrijke
stap in deze samenwerking is de vorming van een gezamenlijke rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe leden.
Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn daarom op zoek naar:

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.

Drie leden, inclusief voorzitter, voor de gezamenlijke
rekenkamercommissie Dinkelland, Losser, Oldenzaal
De rekenkamercommissie voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De commissie is verantwoordelijk
voor de uitvoering, begeleiding, sturing en rapportage van de onderzoeken.
De volledige vacature kunt u bekijken op
www.dinkelland.nl/vacatures. Solliciteren kan tot 22 april 2019.

* 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)

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.

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

Hoe veilig is uw huis?

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

Een veilig huis is een woning waarin u zo min mogelijk risico loopt om te vallen, struikelen of uit te

(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

glijden. De meeste risico’s kunt u gelukkig makkelijk beperken.

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:

Voordeel 1: Verwijder losliggende kleedjes en snoeren
Over kleedjes, matten en snoeren die los liggen kunt u struikelen of uitglijden. Probeer losse snoeren weg
te werken. Wilt u de kleden en matten graag behouden, zorg er dan voor dat er een antislipmat onder ligt,
zodat de kleden niet verschuiven als u er op staat of loopt.
Voordeel 2: Zorg voor goede verlichting
Veel struikelpartijen gebeuren in het donker. Zorg daarom voor goede voorlichting. Bijvoorbeeld op de route

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

naar het toilet ‘s nachts. Wilt u uw partner niet wekken, overweeg draadloze ledspotjes met bewegingsmelder.
Deze verlichten de vloer zodra u uit bed stapt. Vergeet ook zeker niet om uw trap goed te verlichten.

Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie

Voordeel 3: Neem geen onnodig risico

De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

stoel, maar kies voor een veilige keukentrap. Overweeg in de keuken ook of u dingen die u vaak

Staat u vaak op een stoel om iets te pakken? Moet u ver reiken om een raampje te openen? Voor het
openen van bovenraampjes zijn handige raamopeners verkrijgbaar. En pak niet de dichtstbijzijnde
nodig hebt, niet beter kunt verplaatsen naar een plek waar u makkelijker bij kunt.

Bekijk meer tips en voordelen op onze
nieuwe, persoonlijke webpagina:

Voordeel 4: Voorkom gladde vloeren en trappen

dinkellandtubbergen.langzultuwonen.nl

Gladde badkamervloeren en traptreden zijn de oorzaak van veel valpartijen in huis. Breng antislipmateriaal aan op gladde houten traptreden. Voor badkamervloeren zijn tegenwoordige sprays op de

Hier vindt u concrete tips en adviezen om

markt om de vloer stroef te maken. U hoeft dus niet de complete vloer te vervangen. Zorg ook dat u

iedere ruimte in huis veiliger te maken.

voldoende houvast heeft, bijvoorbeeld door een tweede trapleuning te plaatsen.
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UITNODIGING THEMABIJEENKOMST ‘ONDERMIJNING’

THEMABIJEENKOMST

'Ondermijning' voor ondernemers Dinkelland

24 APRIL 2019

Wat is ondermijning? Ondermijning in de gemeente Dinkelland? Welke mogelijkheden
hebben ondernemers om ondermijning tegen te gaan?
Een restaurant zonder klanten. De kapper of het autobedrijf dat overdag nooit open is. De boerenschuur of het
kassencomplex dat wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar wat voorbeelden van georganiseerde
criminaliteit die ook in de gemeente Dinkelland voorkomen. Ook hier worden jaarlijks een aantal hennepkwekerijen
opgerold. Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken van de schijnbare
anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen bieden. Criminelen hebben ondernemers
nodig om aan spullen te komen. Vaak gebeurt dit onbewust. Graag nemen wij u mee in een avond waarin ondermijnende
criminaliteit centraal staat en wij graag het onzichtbare zichtbaar willen maken. Samen met onder andere het Platform
Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) organiseren we deze avond om dit onderwerp onder uw aandacht te
brengen. Ook krijgt u de kans om een kijkje te nemen in een hennepkwekerij en/of een amfetamine lab.

Datum
Tijd

Locatie
Voor wie

24 april 2019
18:00 uur – 20:00 uur
(We beginnen de avond met een broodje
en een kopje soep)
Koggelsteeg 1 in Ootmarsum,
gemeentewerf
Ondernemers Dinkelland

Meld u aan!

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan
via veiligheid@noaberkracht.nl.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Team Veiligheid door te
bellen naar 0541 854100.
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Groep 7B van de Zevenster aan de slag als gemeenteraad
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 woensdag 27 maart bezocht groep 8B van basisschool de Zevenster uit Denekamp de raadzaal. De ‘journalisten’ van de klas maakten
hierover het volgende verslag:

Wegwerkzaamheden in de gemeente Dinkelland
half april 2019
Vanaf 1 april tot ongeveer 1 december 2019 gaat Strukton Civiel Noord & Oost (voorheen genaamd Reef Infra) in opdracht van de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan verschillende wegen in de gemeente. In verband met de werkzaamheden en de verkeersveiligheid
worden deze wegen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De onderhoudsaannemer
informeert de aanwonenden en bedrijven voor het begin van de werkzaamheden.
Op onze website, social media kanalen en de gemeentepagina publiceren we welke wegen op
korte termijn worden aangepakt.
Ootmarsum – De Mors
Tussen de Eerste Stegge en huisnummer 69
Wegvak:
Planning:
12 april t/m 3 mei
Bereikbaar:
Op dinsdag 16 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
met het aanbrengen van het asfalt.
Rossum – Kroezenboomweg
Wegvak:
Tussen de Boschweg en het onverharde gedeelte
Planning:
15 april t/m 3 mei
Op woensdag 17 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
Bereikbaar:
met het aanbrengen van het asfalt.
Rossum – Molenweg
Wegvak:
Tussen de Everlostraat en Camping Roderveld (huisnr. 1)
Planning:
15 april t/m 3 mei
Op woensdag 17 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
Bereikbaar:
met het aanbrengen van het asfalt.

“We hebben gedebatteerd in de Raadszaal van de gemeente Dinkelland.
De stelling was: Er moeten 2 kleine windmolens op Het Goor komen en daarvoor moet er een stukje
bos gekapt worden. Er was een groepje leerlingen voor en tegen de stelling.
De tegenstanders voerden het volgende aan: “Het geluid van de wieken zorgt voor overlast bij de
bejaarden. Ook gaat er een stukje bos weg. Dat is jammer. De windmolens kunnen ook op een andere plek gezet worden dan op Het Goor, bijvoorbeeld langs de snelweg. Dan raken de dieren hun
territorium niet kwijt. Verder er is ook een probleem dat veel vogels doodgaan als ze er tegen aan
vliegen.”
De voorstanders zeiden echter dat je ook op de plek waar de windmolens komen een stuk bos weg
kan halen en dan het ergens anders op Het Goor weer aan kan planten. Om te voorkomen dat de
vogels er tegenaan vliegen kan je vogelverschrikkers plaatsen die ze tegenhouden. Maar de tegenstanders zeiden daarop: “Maar dan heb je pubers die de vogelverschrikkers weghalen of kapotmaken. We kunnen beter andere energie gebruiken. De voorstanders van de windmolens:
“Maar zonnepanelen nemen ook veel ruimte in.” Daarop reageerden de tegenstanders van de
windmolens: “Maar de windmolens zijn duurder dan zonnepanelen”.
Uiteindelijk mochten we echt stemmen. En bijna iedereen was tegen. Voorstel verworpen.”
Gemaakt door: Thomas Bos en Jur Koegler

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 16 april 2019 vergadert de raad in het gemeentehuis, Nicolaasplein 5 in Denekamp.
De vergadering begint om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter
inzage in het gemeentehuis. Kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u de vergadering ook volgen op
onze webcam via https://gemeenteraad.dinkelland.nll.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
5. Vragenhalfuur
6. Open debatronde
7. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2019
8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 2 april 2019
9. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ootmarsum Zuidoost wand
Commanderiegebouw
10. Voorstel inzake afgeven verklaring van geen bedenkingen t.b.v. bouw mestopslag en
pluimveestal voor biologische legkippen aan de Esweg 14-16 te Lattrop-Breklenkamp
11. Voorstel inzake vaststelling notitie “Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige
zonnevelden in Noordoost Twente”
12. Voorstel inzake vaststelling nota Bodembeheer “Twents beleid veur oale ground 2.0” en
regionale bodemkwaliteitskaart Twente

Rossum – Schipweg
Wegvak:
Tussen de Ootmarsumsestraat en het onverharde gedeelte
Planning:
15 april t/m 3 mei
Op woensdag 17 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
Bereikbaar:
met het aanbrengen van het asfalt.
Rossum – Pieriksbosweg
Tussen de Molenweg en onverharde deel
Wegvak:
Planning:
15 april t/m 3 mei
Bereikbaar:
Op woensdag 17 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
met het aanbrengen van het asfalt.
Rossum – Weustmorsweg
Wegvak:
Tussen de Ootmarsumsestraat en het onverharde gedeelte
Planning:
15 april t/m 3 mei
Bereikbaar:
Op dinsdag 16 april zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband
met het aanbrengen van het asfalt.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!
Volg ons op Facebook,
Twitter en Instagram!

13.
14.
15.
16.

Voorstel inzake garantstelling voetbalvereniging KOSC
Voorstel inzake vaststellen Duurzaamheidsfonds Dinkelland
Voorstel inzake vaststellen nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Dinkelland
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, Deurningeresweg 4
ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en 12 april 2020
Deurningen, Molenmansstraat

buurtfeest op 22 juni 2019

gemeente Dinkelland

Historische toertocht op 31 augustus 2019

Lattrop-Breklenkamp, Elsweg
kadastraal bekend gemeente
Denekamp sectie N nr. 1222

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Lattrop-Breklenkamp,
Breemorsweg 5

Loterij op 7 juli 2019

Ootmarsum, Markt

Klein Oatmössche op 13 juli 2019

Ootmarsum, Laagsestraat 5

Klootschietwedstrijd op 15 juni 2019

Ootmarsum, centrum

Kunst in Ootmarsum van 23 t/m 25 augustus 2019
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Verleende vergunning of ontheffing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

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
Deurningen, Deurningeresweg 4
ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
04-04-2019
12 april 2020

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Lattrop-Breklenkamp, Ottershet brandveilig gebruik van een school
hagenweg 45
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.

Deurningen, Deurningerstraat 32

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

01-04-2019

Deurningen, Vliegveldstraat

ontsteken paasvuur op 21 april 2019 en
12 april 2020

08-04-2019

Deurningen, Vliegveldstraat

paasactiviteiten op 20 en 21 april 2019

08-04-2019

Lattrop-Breklenkamp, Elsweg
kadastraal bekend gemeente
Denekamp sectie N nr. 1222

ontheffing stookverbod voor 2019 en
2020

03-04-2019

Weerselo, Lemselosestraat 4

Megaparty op 13 april 2019

01-04-2019

Kennisgeving meerjarenvergunning
Voor onderstaande, regelmatig terugkerende activiteit is indertijd een vergunning verleend voor
meerdere jaren. Binnenkort zal die activiteit weer worden uitgevoerd. Deze mededeling is alleen
informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.
Wat en wanneer?
Waar?
Deurningen, start en finish Sint
Run Bike Run op 23 juni 2019
Plechelmusplein

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

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of
het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot open bodemenergiesystemen wel nog
zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor :
Betreft:
Maatwerk?
Het realiseren van grondboringen t.b.v.
nee
aardwarmte en koeling
-Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied,
Brandlichterweg 66d Denekamp”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Denekamp, Brandlichterweg 67
het uitbreiden van een schuur
28-03-2019
het realiseren van een poel

Meldingen besluit lozingen buiten inrichtingen (Bodemenergiesystemen) – Denekamp, Brandlichterweg 56;
realiseren grondboringen t.b.v. aardwarmte en koeling

Plaats, adres
Denekamp, Brandlichterweg 56

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Rossum, gebied Rodeveld, kadastraal bekend sectie E, nr. 120

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.

29-03-2019

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
Denekamp, Dieselweg 4
het bouwen van een bedrijfshal met berging 04-04-2019

het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 66d Denekamp”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het inzamelen van bedrijfs- en (grof) huishoudelijk afval
van derden mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 12 april t/m
met 23 mei 2019 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het plan 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
-> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLIWEG66D-OW01. De directe link hiernaar is:
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLIWEG66D-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
https://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 de gemeenteraad, 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.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Denekamp, Meester
Berninkstraat 22

het verbouwen en uitbreiden van een
woning

08-04-2019

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Nosseltweg
25a en Lattropperstraat 57”

Agelo, Weerselosestraat 23

het bouwen van een woning en een schuur

02-04-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Ootmarsum, Timmusboer 16

het bouwen van een veranda met berging
en kleine overkapping

03-04-2019

het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Nosseltweg 25a en Lattropperstraat 57”.
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in het kader van het gemeentelijk Schuur voor Schuur
beleid in de sloop van een schuur met asbesthoudende golfplaten van 30 m2 op de locatie
Latrropperstraat 57 te Denekamp. In ruil voor deze sloop wordt aan de Nosseltweg 25A te Denekamp een extra oppervlakte van 30m2 aan schuren toegestaan.

Aanvraag intrekking omgevingsvergunning
Ingekomen is een aanvraag tot intrekking van een omgevingsvergunning. Op deze aanvraag
tot intrekking van de vergunning moet in principe binnen 8 weken na ontvangst worden beslist.
Deze kennisgeving is alleen informatief. Het betreft:
Waar?
In te trekken vergunning
Ingekomen
Saasveld, Postweg 13A
het gedeeltelijk intrekken van een
26-03-2019
Omgevingsvergunning Bouwen; het
bouwen van een bijgebouw

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 12 april t/m 23
mei 2019 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het plan 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.BUIBPSVSNOSSWEG25A-OW01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
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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 de gemeenteraad, 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. N. van Benthem
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen.
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 indienen 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 voorlopige
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 voornoemd

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied,
Bornsestraat 58 Saasveld”

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door
de raad is vastgesteld:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.

het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 58 Saasveld”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijfsperceel mogelijk en zorgt
voor vergroting van de bouwmogelijkheden. Ter compensatie van de uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande installatiebedrijf wordt een investering in ruimtelijk kwaliteit gedaan
conform het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

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/ruimtelijkeplannen.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 12 april t/m 23
mei 2019 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het plan 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.BUIBPBORNSE58-OW01
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
https://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.

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 de gemeenteraad, 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 mevr. R. Rietveld
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook
voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

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 Woningwet
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 bijvoorbeeld typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 5 Weerselo” en beeldkwaliteitsplan “Rood
voor Rood” en besluit hogere grenswaarde
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2019 heeft vastgesteld:
Het bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 5 Weerselo”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een Rood voor Rood project uit te voeren op het
perceel Deurningerstraat 5 te Weerselo. Op het perceel wordt landschap ontsierende bebouwing
gesloopt waarvoor ter compensatie twee woningen gebouwd mogen worden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij op grond van de Wet geluidhinder
een hogere grenswaarde vastgesteld om een hogere geluidswaarde te kunnen toestaan op één
van de nieuwe woningen.
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:
1. Het verwijderen van artikel 3.4 (afwijkingsmogelijkheid voor het aanleggen van een paardrijbak in de bestemming “Agrarisch – 1”);
2. Het verwijderen van artikel 5.5.c (afwijkingsmogelijkheid voor het aanleggen van een paardrijbak in de bestemming “Wonen”);
3. Het verwijderen van de term “kampeerboerderij” (3x) uit het bodemonderzoek en het natuurwaardenonderzoek bij de toelichting.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 12 april t/m 24 mei 2019
ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het plan 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.BUIBPDEURNINGERST5-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien
via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan 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

Rechtsbescherming
Burgemeester en wethouders voornoemd.
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.

