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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
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*

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Natura 2000 Bergvennen &
Brecklenkampse Veld
Bergvennen & Brecklenkampse Veld (B&B) is aangewezen als Natura
2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden, zoals de vennen,
de natte en droge heide, jeneverbesstruweel en natuurlijk de unieke
waterlobelia. Om deze kwetsbare natuur te beschermen, nemen we
maatregelen in en nabij het Natura 2000-gebied. Graag informeren wij
u over de stand van zaken van het project en de te nemen maatregelen
in en rond het gebied. Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 29 mei 2019 tussen 19.30 en 21.30 uur voor meer informatie.
Na een intensief en zorgvuldig proces met deskundigen en gebiedspartners zijn de maatregelen uitgewerkt. Wij kunnen u meer duidelijkheid
geven over de benodigde maatregelen en de beoogde effecten. Ook
kunnen wij u een beeld geven van deze maatregelen en de toekomstige
situatie.
Op 29 mei 2019 organiseren wij een inloopbijeenkomst Natura 2000
Bergvennen & Brecklenkampse Veld om u te informeren over de stand
van zaken en vervolgstappen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

29 mei 2019
19.30 – 21.30 uur
Erfgoed Bossem, Dorpsstraat 7,
7635 NA Lattrop-Breklenkamp

Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Er is altijd iemand die u te woord kan staan en er is achtergrondinformatie beschikbaar.

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.

Groep 8 van de Veldkampschool debatteert
in de raadzaal

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 dinsdag 14 mei
bezocht 8 van basisschool de Veldkamp uit Denekamp de raadzaal. De ‘journalisten’ van de klas maakten hierover het volgende verslag:

• Duits heeft meer functie in de wereld (taal)
• Het komt niet goed uit met de vakanties
• Die week als je naar Duitsland gaat is al een beetje vakantie
Stemmen
De kinderen gingen ook nog stemmen als zichzelf. Er waren 2 stemmen
voor en 16 stemmen tegen. Dus toen was het voorstel verworpen.
Hoe vond de pers het?
Ik vond het heel leuk om pers te zijn omdat je goed moet luisteren en je
moet snel kunnen schrijven anders hou je het niet bij.
Gemaakt door Ties en geholpen door Bente

De kinderen van groep 8 zijn dinsdag 14 mei naar het gemeentehuis geweest daar gingen ze discussiëren over de stelling: Duitse en Nederlandse kinderen van groep 8 wisselen 1 week van gezin en school. De
klas werd in groepen verdeeld:
De groep Voor met: Jinte, Suus, Tess, Bente, Lynn, Dewi, Isa O. L. en ze
werden geholpen door meneer Fox.
De groep Tegen met: Myronne, Isa K., Jurjen, Jasper, Kian, Koen, Mats,
Martijn en ze werden geholpen door meneer Tijink.
Burgemeester Joosten leidde het debat. We hadden nog twee wethouders: Nadia en Dion die werden geholpen door de griffier. En dan was er
nog een pers: Ties die geholpen werd door juf Brenda Fox.
Dit zijn een aantal argumenten van de stelling die zijn besproken:
• Sommige kinderen hebben heimwee
• Het is goed voor het sociale leven als je meer toeristen krijgt levert het
meer geld op (Wethouder)
• Je leert elkaars cultuur
• Waarom de taal Duits (Waarom geen Engels)

Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

Gevonden en verloren voorwerpen

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

Gevonden: 1 gereedschapskist
Verloren:
1 rijbewijs, 2 mobiels, 1 hondenriem, 1 portemonnee
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Groep 8 van de Meander te gast bij de gemeente

helft voor. De argumenten van de kant die het met het voorstel eens waren gaven onder
andere deze dingen als argument: er komen meer kinderen in Ootmarsum, Ootmarsum kan
er geld mee verdienen, kinderen gaan meer naar buiten, er komen watersporten in Ootmarsum en de Kolk en de Kuiperberg kunnen samenwerken.
En de argumenten van de kant die tegen waren zeiden dit: overlast van lawaai, Ootmarsum
heeft al een zwembad, de natuur eromheen kan kapot gaan of vervuild worden, de vijver is
te klein voor alle attracties, er wonen nog dieren in de vijver die worden dan weggejaagd,
het water is niet schoon, de vijver is net gerenoveerd en dan veranderen we het gelijk weer
opnieuw, er komen minder mensen bij de Kuiperberg en dan kan de Kuiperberg failliet gaan
en er is gevaar voor verdrinken in de Kolk.
Toen het debat afgelopen was mochten we onze echte, eigen mening geven. Dit was de uitslag: 14 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Als dit echt was zou het voorstel worden
aangenomen.
Aan het eind van de ochtend mochten we vragen stellen aan burgemeester Joosten.
Hier zijn een paar vragen met antwoorden:
Hebben jullie nog plannen voor Ootmarsum?
Ja, we hebben laatst besproken over plannen bij de Commanderie. Naast het nieuwe Commanderieplein. Willen we op het weiland naast de bierbrouwerij een aantal logeerplaatsen
bouwen. Maar het kan zijn dat inwoners van Ootmarsum daar niet mee eens zijn. Dus voordat de bouw kan beginnen zijn we misschien wel een paar jaar verder.

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 donderdag 16 mei bezocht 8
van basisschool de Meander uit Ootmarsum de raadzaal. De ‘journalisten’ van de
klas maakten hierover het volgende verslag:
Op 16 mei waren wij te gast bij de burgemeester in de raadzaal. Het was een hele interessante dag en we hebben veel geleerd. We begonnen met praten over uit welke dorpen en
steden Dinkelland bestaat. Daarna kregen we vier duidelijke filmpjes te zien. Het eerste
filmpje ging over wat de burgemeester allemaal doet. Veel informatie was voor ons nieuw,
we wisten bijvoorbeeld niet dat de burgemeester hoofd van de politie is. De burgemeester
moet zorgen voor veiligheid in café’s en bij grote evenementen. Ook moet de burgemeester
zorgen voor orde. Hij is ook crisismanager. Dat houdt in dat als er een grote ramp was dat
hij een noodtoestand kan uitroepen. We hebben gevraagd of de burgemeester overlegt met
andere burgemeesters. Hij zei dat hij overlegt met burgemeesters uit wel 14 gemeenten.
Maar ook met burgemeesters uit Duitsland.
Daarna bekeken we een filmpje over wat een wethouder doet. Toen kwamen we erachter
dat wethouder zijn een baan is maar in de gemeenteraad zitten is geen baan. Ook het filmpje
over wat een griffier doet bevatte veel informatie die wij nog niet wisten. De griffier is onder
andere de baas van de griffie. Hij zorgt dan voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad
maar ook voor de bijeenkomsten van commissies waar de gemeenteraad bij zit.
Daarna speelden we een echt debat na. Het ging over het voorstel: Moeten er bootjes en
glijbanen op de vijver in Ootmarsum komen? De ene helft moest tegen zijn en de andere

Kleine wegwerkzaamheden op 28 en 29 mei
Strukton Civiel Noord & Oost (voorheen genaamd Reef Infra) voert in opdracht van de
gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan verschillende wegen in de gemeente. Op
28 en 29 mei gaan zij kleine reparaties uitvoeren aan verschillende wegen.
Gedurende de uitvoering (enkele uren per locatie) zijn de wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Het gaat om de volgende wegen:
• Denekamp - Sombeekweg (nabij rotonde Nordhornsestraat)

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen

Hoelang duurt een vergadering?
We hebben 1 keer in de 2 weken een vergadering. We beginnen altijd om 19:30, meestal
zijn we dan om 21:30 klaar. Maar dat is niet vast, er is ook wel eens gebeurd dat we pas
rond 00:00 klaar waren. Dan zijn we erg lang in discussie.
Wat als er op een voorstel gelijk gestemd wordt?
We zijn met 21 raadsleden dus meestal is de uitslag wel verschillend. Het komt wel eens
voor dat er iemand ziek is en dat er dan gelijk gestemd wordt. Meestal doen we die stelling
de volgende vergadering opnieuw. Als het dan nog steeds gelijk is hebben we de regel dat
het nieuwe voorstel niet door gaat.
Worden Raadsleden betaald voor dit werk?
Raadslid zijn is niet je echte baan. Maar toch krijgen raadsleden een vergoeding. Een soort
van bijbaantje dus.
Mag de burgemeester ook meestemmen?
Nee. De burgemeester mag zich nergens mee bemoeien, zelfs als er gelijk wordt gestemd
niet. De burgemeester mag natuurlijk wel ingrijpen als er agressief gedrag wordt vertoond.
Is er altijd pers en publiek aanwezig?
Meestal wel, maar de burgemeester, de wethouder en de raadsleden mogen zelf beslissen
of ze een besloten vergadering willen, dat betekend of ze het even willen doen zonder pers
of publiek. Dat is de afgelopen jaren maar 1 keer voorgekomen, de burgemeester vertelde
ook dat hij het zelf niet prettig vond als dit voorkwam.
Dit was ons verslag over onze ochtend in de raadzaal. We hebben een erg leuke en leerzame
ochtend gehad. We willen graag de burgemeester bedanken voor dit leuke uurtje.
Groetjes van Willemijn en Luna uit groep 8b, Alle kinderen uit groep 8b en Meester Tom.

• Denekamp - De Houtsnip (bij nr. 7)
• Denekamp - De Kievit (bij nr. 114)
• Tilligte - Damweg (nabij T splitsing Hooimatenweg)
• Lattrop - Ottershagenweg (bij nr. 52)
• Nutter - Vlasreutenweg (bij nr. 4)
Voor onderstaande wegen geld dat er aansluitend nog werkzaamheden aan de bermen
en bermverharding worden verricht:
• Agelo – Heezebergweg
• Nutter - Steenbergweg 2 locaties (nabij Polweg en nr. 3)
• Nutter - Tubbergerdijk 2 locaties (bij nr. 4 en in de bocht) huisnrs. 2, 3,4 en 6 alleen
bereikbaar via de Binnenes.

Bespreekstukken:
12. Voorstel inzake kennisnemen van de begroting 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie
Noaberkracht
13. Voorstel inzake benoeming voorzitter en leden rekenkamercommissie
14. Sluiting

Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 28 mei 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.nl
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 16 april 2019
8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 14 mei 2019
Hamerstukken:
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Abdijweg 66 Weerselo”
10. Voorstel inzake in te stemmen met de statutenwijziging Stichting Consent
11. Voorstel inzake kennisnemen van de Jaarrekening Noaberkracht 2018

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?
Denekamp, Lange Voor / Meester standplaatsvergunning voor een periode van drie jaar voor
Muldersstraat
de verkoop van loempia's
Denekamp, Molen-dijk/Kasteellaan ontsteken paasvuur op 12 april 2020 en 4 april 2021
Denekamp, weiland naast Kanaalweg 29

Autorodeo Denekamp op 25, 31 augustus en 1 september
2019

Ootmarsum, centrum

Koale Kermis van 8 t/m 10 november 2019

Ootmarsum, Kerkplein

modeshow op 1 juli 2019
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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, Molendijk/Kasteellaan ontsteken paasvuur op 12 april 2020 en
16-05-2019
4 april 2021
Ootmarsum, Kloosterstraat

parkeervergunning

14-05-2019

Saasveld, Bornsestraat 33

ontsteken paasvuur op 12 april 2020 en
4 april 2021

15-05-2019

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?
Rossum, Kerkewei 2
Vakantiespel driedaagse van 20 t/m 23 augustus 2019
Weerselo, pleintje Kolberinksmaat

buurtfeest op 6 juli 2019

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Denekamp, Nicolaasplein 2
het intern aanpassen van de St. Nicolaaskerk 10-05-2019
Deurningen, Oude Vliegveldweg
84A

het plaatsen van een overkapping met
zonnepanelen

08-05-2019

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 23 mei 2019
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan:
NL.IMRO.1774.BUIBPVASSERWEG14AB-OW01. 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 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. B. Prins van het
organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van
het gebied. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota
bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De
gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woning-wet
deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van de te
bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en
kleurgebruik.
Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van 24 mei 2019 gedurende 6 weken voor een
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk
een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp-beeldkwaliteitsplan. 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. B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

Ontwerp-bestemmingsplan “Father Raatgerstraat 1
Rossum”

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

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, Ahuisweg 10
het uitbreiden van een werktuigenberging
14-05-2019

het ontwerp-bestemmingsplan “Father Raatgerstraat 1 Rossum”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk op de voormalige locatie van het warenhuis
'Vos' negen woningen en vijf appartementen te realiseren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23
mei 2019 gedurende zes weken voor eenieder 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.ROSBPFATRAASTR1-OW01 Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Tilligte, Schoolstraat 17

het plaatsen van een dakkapel

14-05-2019

Denekamp, Molendijk 37

het aanleggen van een watervijzel voor
opwekking van elektriciteit

15-05-2019

Ootmarsum, Commanderiestraat 16 (kavel 7)

het bouwen van een woning

16-05-2019

Saasveld, Telgenkamp 3

het bouwen van een woning

16-05-2019

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. Jacobi van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook voor
vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

Weerselo, Erve Spikkert 22

het bouwen van een woning

17-05-2019

Burgemeester en wethouders voornoemd

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Vasserweg 14A/B Ootmarsum” en ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
en ontwerpbesluit “Hogere geluidsgrenswaarde”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-bestemmingsplan “Vasserweg 14A/B Ootmarsum”
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de realisatie van één nieuwe woning en het gebruik van
één voormalige bedrijfswoning als woning mogelijk middels toepassing van de rood voor rood
regeling. Hiervoor wordt alle landschap ontsierende bebouwing op het perceel gesloopt en
wordt er geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit.

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
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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.

