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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

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.

* 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

Locatie en tijd*

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

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.

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:

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

Dinkelland

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

Noord-Deurningen op weg naar 2030!

Pasen in Noord Deurningen wederom een weekend
vol tradities
Als sinds jaar en dag kent Noord Deurningen zijn eigen paasfeest. Wat velen
misschien niet weten is dat Noord Deurningen twee paasvuren kent. Een
paasvuur in de kern van het dorp en een paasvuur in het buitengebied van
Noord Deurningen. Beiden even levendig en toegankelijk voor jong en oud.
Ook dit jaar werden de activiteiten weer druk
bezocht. Traditiegetrouw ging de jeugd van Noord
Deurningen samen met de Poaskearls op
palmzondag de straten op om te ´eiergaddern´. Het
paasweekend zelf stond in het teken van hout halen,
paastaak slepen en het ontsteken van het paasvuur.

Wederom weer een grandioos weekend.
Noord Deurningens en in het bijzonder de
Poaskearls, wederom bedankt voor jullie inzet,
gezelligheid en enthousiasme!

De bende van Beuving staat, in
samenwerking met het
Themakoor Noord Deurningen,
op zaterdag 18 mei 2019 op de
bühne in Kulturhus de Mare in
Noord Deurningen.
Het is alweer vijf jaar geleden dat
Ernest Beuving bij ons op de
bühne stond. Dit jaar komt hij
terug met zijn show ‘Skoren’!
In ‘Skoren’ gaat het om jezelf te
leren zien als scorende winnaar,
ook als de werkelijkheid niet
meewerkt. Een hilarisch,
cabaretesk en virtuoos
muziektheater in
samenwerking met het
Themakoor Noord-Deurningen!
Kaarten zijn te bestellen via:
www.demare-nd.nl/voorstellingen/kaarten-bestellen.
Kaarten kosten € 15,= p.p.
Tot dan!

Kent u de ‘BuitenBeter app’ al?
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en
makkelijk bij uw gemeente. Meteen op de plek én het
moment dat u het signaleert! Zo kunt u zelf
bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast
kan de gemeente alle hulp gebruiken om de
buitenruimte schoon, heel en veilig te houden.
Het melden van een probleem gaat middels vier
eenvoudige stappen:
Stap 1: Maak een foto.
Stap 2: Leg de locatie vast.
Stap 3: Omschrijf het probleem.
Stap 4: Verzend de melding.
En tenslotte… volg de melding.

mijn

Noord
-Deur
n in g

Download daarom nu de
BuitenBeter app voor uw smartphone!
Kijk voor meer informatie op: www.buitenbeter.nl.

Zo behoudt Noord Deurningen zijn fijne leefomgeving!

en

2030
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Wegwerkzaamheden in gemeente
Dinkelland
mei 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 vindt u een interactieve kaart waar de actuele wegwerkzaamheden van
Strukton op staan.
Ootmarsum – Gliphak (fietspad)
Wegvak:
Fietspad tussen de Stobbenkamp en het Keupinkspad

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: niets
Verloren:
1 gehoorapparaat

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie
Omgeving & Economie
Op dinsdag 7 mei 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
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 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 ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen
bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht.
6. Presentatie deregulering planregels
De raad heeft in 2017 budget beschikbaar gesteld voor het project deregulering planregels.
Het project bestaat uit meerdere onderwerpen, parapluplan voor parkeren en parapluplan
voor de kernen. Het parapluplan voor parkeren is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk.
Het parapluplan kernen zal nog ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd en is nog in
procedure. Daarnaast is uitgesproken om onderzoek te doen naar vereenvoudiging van planregels met betrekking tot "wonen". Hiervoor is in samenwerking met 4 adviseurs/architecten
een notitie “deregulering onder de Omgevingswet” opgesteld met hierin een aantal voor
stellen.
Portefeuille: wethouder Brand
7. Presentatie inrichtingsplan Springendal/Dal van de Mosbeek
De provincie geeft een presentatie over het inrichtingsplan van het Natura2000 gebied
Springendal/Dal van de Mosbeek.
Portefeuille: wethouder Brand
8.

9.

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Abdijweg 66, Weerselo”
Er is een aanvraag ingediend om op het voormalig agrarisch bouwperceel aan de Abdijweg
66 te Weerselo een dierenpension/hondenkennel te mogen starten. Het verlenen van medewerking draagt bij aan het sociaal-economisch hoofddoel van het VAB+ beleid; het
realiseren van nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied door het benutten van
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor andere functies.
Portefeuille: wethouder Brand
Motie gemeente Tubbergen inzake dumpen van gevaarlijk afval
De VVD-fractie heeft verzocht deze motie te behandelen tijdens een raadscommissie en hier
over in gesprek te gaan met de overige fracties en het college.
Portefeuille: wethouder Blokhuis

10. Sluiting

Planning:
7 mei t/m 10 mei
Bereikbaar: Op 10 mei zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband met het
aanbrengen van het asfalt.
Ootmarsum – Nuttersvoetpad
Wegvak:
Tussen de Molenstraat en Nuttersvoetpad huisnr. 9
(onverharde weg)
Planning:
7 mei t/m 10 mei
Bereikbaar: Op 9 mei zijn de aanliggende percelen niet bereikbaar in verband met het
aanbrengen van het asfalt.
Ootmarsum – Vasserweg
Wegvak:
Tussen de N349 (rondweg) en inrit Vasserweg huisnr. 15
Planning:
7 mei t/m 10 mei
Bereikbaar: Op 8 en 10 mei 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!

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, Sniedersveldweg
ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020
kadastraal bekend gemeente
Weerselo, sectie X nr. 73
Ootmarsum, Stobbenkamp 80

Zwemvierdaagse van 24 t/m 28 juni 2019

Saasveld, Langedijk 2

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020

Saasveld, weiland Gravenallee/
Bruins Dak d'r Af Festival en Volleybaltoernooi
Darfeldsweg; Sportpark Saasveldia van 12 t/m 14 juli 2019

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, Lange Voor 10
het plaatsen van een mobiele hijskraan
18-04-2019
op 30 april 2019 van 12.00 tot 17.00 uur
Deurningen dorpskern,
Sint Plechelmusplein

Dauwtrapfeest Deurningen op 29 en
30 mei 2019

26-04-2019

Ootmarsum, de markt

standplaatsvergunning voor de verkoop
van bloemen

18-04-2019

Oud Ootmarsum, Spölmanweg 1

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020 25-04-2019

Rossum, Everlostraat 16

Hemelvaart bij het Everloo op 30 mei 2019 26-04-2019

Rossum, Grotestraat 58

Kermix Rossum van 5 t/m 7 juli 2019

23-04-2019

Saasveld, Bornsestraat 43

Trekkertrek op 5 mei 2019.
Het betreft een vergunning die voor een
periode van 5 jaar is verleend.

19-04-2019

Saasveld, hoek Loohavenweg/
Loodijk

Oldtimerdag op 23 juni 2019.
Het betreft een vergunning die voor een
periode van 5 jaar is verleend.

23-04-2019

Saasveld, Langedijk 2

ontheffing stookverbod voor 2019
en 2020

25-04-2019

Saasveld, parkeerplaats aan de
Drosteweg/Hoflaan

standplaatsvergunning voor de verkoop
van bloemen

18-04-2019

Saasveld, Waterhoekweg 4

Rode Maanfestival van 14 t/m 16 juni 2019 26-04-2019

Weerselo, Beekdorpweg 3

ontheffing stookverbod voor 2019 en 2020 25-04-2019

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.
Waar?
Wat en wanneer?
Weerselo, Burgemeester
Dorpsfeesten Weerselo van 21 t/m 23 juni 2019
Scholtenplein, De Aanleg en
Sint Remigiusstraat
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E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmings-plannen
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 pu-blicatie 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.

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 telefo-nisch 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.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Rossum, Havezatheweg 5
het uitbreiden van een ligboxenstal

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Denekamp, Brandlichterweg 91 A het bouwen van een schuur
24-04-2019
Denekamp, Oldenzaalsestraat 53

het bouwen van een poort

17-04-2019

Denekamp, de Kerkuil 124

het bouwen van een schuur met
een overkapping

24-04-2019

Deurningen, Vliegveldstraat

Reconstructie N737 - CDE - Dinkelland

09-04-2019

Rossum, Hondeborgweg 7

het herbouwen van schuren en het
kappen van een eik

16-04-2019

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 be-zwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om
te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang
de be-zwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Rossum, gebied Rodeveld,
het realiseren van een poel
24-04-2019
ladastraal bekend sectie E, nr. 120
Saasveld, Gunnerstraat 49

het kappen van 8 eiken

19-04-2019

Saasveld, tussen Koninksweg
en de wijk Diezelkamp

het kappen van een houtopstand i.v.m.
het aanleggen van een riolering

23-04-2019

Saasveld, Bornsestraat 26

het bouwen van een woning met
inwoning ter vervanging van bestaande
woning

25-04-2019

Denekamp, dokter Hondelinkstraat 53

het uitbreiden van een woning aan de
achterzijde

25-04-2019

Verleende omgevingsvergunning en
Besluit hogere grenswaarde
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.
Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans
meteen gebruik maken. Maar dat doet hij dan wel op eigen risico. Maar om gebruik te mogen
maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hij kan bijvoorbeeld
vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer op te schorten.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Plaats, adres
Project
Tilligte, Ootmarsumsestraat 167
het realiseren van 3 appartementen
Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van de Wet geluidhinder op de appartementen aan de Ootmarsumsestraat 167 een hogere grenswaarde vast te stellen. De hogere
grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de voorkeursgrens-waarde.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Deurningen, Hengelosestraat 6A
het intern verbouwen van de derde verdieping van een
hotel
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen

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 bekend gemaakte 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 gedu-rende
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.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Lattrop-Breklenkamp, Esweg 14 16 het bouwen van een mestopslag en pluimveestal
voor biologische legkippen
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 bekend gemaakte 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.
Er wordt afgeweken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type
dan: NL.IMRO. 1774.BUIPBESWEG14EN16-VG01) en op de gemeentelijke website
www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
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 10.52 Wet milieubeheer
(mobiele puinbreekinstallatie)
Ter voldoening aan artikel 10.52 van de Wet milieubeheer (Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) zijn een of meer meldingen ingediend voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval.
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het betreft een
melding voor:
Plaats, adres
Wanneer:
Saasveld, Bornsestraat 27
gedurende 2 werkdagen in de periode van
29 tot 30 april 2019

Ruimtelijk beleid
Ontwerpwijzigingsplan “Braakweg 11(a)
Lattrop-Breklenkamp”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Braakweg 11 (a) Lattrop-Breklenkamp”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt een vergroting van het agrarisch bouwvlak mogelijk voor de
relatie van tweetal nieuwe veestallen. De oppervlakte van het agrarisch bouwvlak wordt hiervoor
vergroot van 1.2 hectare naar 1.4 hectare.
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Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 3 mei t/m 13 juni
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.BUIWPBRAAKWG11-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter
vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke wel-standsbeleid. 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. 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 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.

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

Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Ootmarsum Zuidoostwand Commanderieplein” en beeldkwaliteitsplan
“Commanderie Ootmarsum”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 april 2019 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Ootmarsum Zuidoostwand Commanderieplein”.
Het bestemmingsplan ziet toe op de realisatie van een derde gebouw aan het Commanderieplein
te Ootmarsum. In dit gebouw zijn de volgende functies voorzien: museum, herbergkamers en
een bierspa. Tegelijk met het bestemmingsplan wordt een beeldkwaliteitsplan vastgesteld (bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan “Oot-marsum Zuidoostwand Commanderieplein”).
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestem-mingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:
1. Aan de toelichting zijn de volgende onderzoeken toegevoegd:
- Laddertoets Commanderie;
- Akoestisch onderzoek De Commanderie Ootmarsum BV te Ootmarsum;
- Ecologisch inventarisatie Zuidoost wand Commanderieplein Ootmarsum.
De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn verwerkt in paragraaf 4.4 van de toelichting;
2. In de regels zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
- Artikel 3.1 onder c overnachtingsmogelijkheden wordt gewijzigd in logiesverstrekkend
bedrijf;
- Artikel 3.1 onder d “kleinschalige evenementen met een bezoekersaantal tot maximaal 500”
wordt geschrapt;
- Verder zijn er verplichtingen opgenomen ten aanzien van de aanleg van parkeerplaatsen,
groen en verlichting (artikel 3.2.2 onder c, artikel 3.5 onder d en de arti-kelen 3.6 en 3.7).
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 3 mei t/m 14 juni 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.OOTBPCOMMANDERIEPD-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 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 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 maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Commanderie Ootmarsum”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties geven
geen aanleiding om het beeldkwaliteitsplan te wijzigen.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmings-plan
ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via de gemeentwlijke website
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

Vastgesteld wijzigingsplan “Weerselo, Haarstraat 33”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op dinsdag 23 april 2019 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Weerselo, Haarstraat 33”
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat een nieuwe schuur voor hooiopslag gebouwd kan
worden.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 3 mei t/m 14 juni ter inzage.
U kunt het wijzigingsplan 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.BUIWPHAARSTRAAT33-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 wijzigingsplan 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 wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar
voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door het college aangebrachte wijzi-gingen,
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 indienen van een digitaal beroep-schrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-plan 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.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Hindriksen 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.

