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Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur
Openingstijden burgerzaken:
Ma: 08:30-11.00 uur (op afspraak)
Di: 08.30-12.30 uur (op afspraak)
14.00-17.00 uur (op afspraak)
17.00-19.30 uur (vrije inloop)
Wo: 08.30-12.30 uur (vrije inloop)
Do: 08.30-12.30 uur (vrije inloop)
14.00-16.30 uur (op afspraak)
Vrij: 08.30-11.00 uur (op afspraak)

Wegwerkzaamheden Weerselo
In juli en september wordt er aan de weg gewerkt in Weerselo. In juli
wordt de voorrangssituatie gewijzigd aan de Haarstraat en Bornsestraat
en in september starten de werkzaamheden aan de Bisschopstraat.
Bornsestraat en Haarstraat
De gemeente Dinkelland gaat de kruispunten in de Haarstraat en Bornsestraat in Weerselo aanpassen, zodat hier de standaard voorrangsregels voor
60km/u wegen gaan gelden. Dit betekent dat bestuurders van rechts voorrang hebben.
Wanneer wordt het aangepast
Deze week beginnen we met het aanpassen. De werkzaamheden zullen naar
verwachting ongeveer twee weken duren. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid.
Hoe wordt het aangepast
Op de Haarstraat en de Bornsestraat wordt op alle kruisingen een afwijkende
kleur op het wegdek aangebracht. Hierdoor zijn de kruisingen beter te herkennen en wordt de gelijkwaardigheid van de wegen benadrukt. Waar een
plateau (drempel) ligt wordt deze van een andere kleur voorzien. Na afronding van de werkzaamheden plaatsen wij gele borden, om de weggebruiker
te wijzen op de gewijzigde voorrangssituatie.

Ervencoach helpt agrariërs bij moeilijke
vraagstukken

@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:

Het boerenleven lijkt zo idyllisch, maar achter de staldeuren spelen soms
grote vraagstukken. Agrarisch ondernemers en erfeigenaren hebben te
maken met meerdere uitdagingen en ontwikkelopgaven. Zij kunnen
daarin worden bijgestaan door de ervencoaches. Een ervencoach is een
sparringpartner en een wegwijzer. Ze biedt hulp in de wirwar van veranderende regelgeving, ontwikkelingen in het buitengebied, groene
energie en andere vraagstukken. Samen met erfeigenaren zoekt de ervencoach naar oplossingen, contacten en regelingen die kunnen helpen
bij het maken van keuzes.

Bisschopstraat
Na meerdere overlegsessies met verschillende belangengroepen is een ontwerp opgesteld voor aanpassingen van de oversteek Bisschopstraat bij de
Plus supermarkt en bij café restaurant Van Olffen. Hierover zijn vertegenwoordigers uit het dorp, de provincie en de gemeente het eens geworden. Deze
aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat. Passend bij het centrumplan van Weerselo.
Wanneer wordt het aangepast
De werkzaamheden staan gepland vanaf 26 augustus 2019 en nemen 7
weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden is van 9 september tot en
met 11 oktober 2019 de Bisschopstraat ter plaatse van de kruising met de
Beltstraat tot en met De Aanleg gestremd voor doorgaand verkeer. Lokaal
verkeer wordt ter plekke omgeleid en doorgaand verkeer wordt vanaf de A1
en vanuit, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo omgeleid via het provinciaal wegennet. Voor de lijnbus van Syntus is een uitzondering gemaakt en deze rijdt
onder begeleiding van verkeersregelaars wel via de Bisschopstraat.
Informatieavond 10 juli
Op 10 juli om 19.30 uur wordt er in ’t Trefpunt in Weerselo een informatieavond georganiseerd waarin de werkzaamheden aan de Bisschopstraat worden toegelicht. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tijdens
de informatieavond is er een medewerker van de gemeente aanwezig en de
uitvoerder van de werkzaamheden. Vragen over de werkzaamheden aan de
Bisschopstraat kunt u die avond aan hen stellen. Aanwonenden en betrokkenen worden apart over de werkzaamheden geïnformeerd.

De ervencoaches werken onafhankelijk, altijd in vertrouwen en in anonimiteit.
Ze willen helpen om ideeën op papier te zetten en bij het nemen van een
volgende/nieuwe stap. De ervencoaches worden gefinancierd door de gemeenten van Noordoost Twente, waardoor zij gratis en vrijblijvend het gesprek aan kunnen gaan en praten over de opgaves op het erf.
Contact
Bent u een agrarisch ondernemer en/of erfeigenaar? De ervencoaches gaan
graag met u in gesprek over de keuzes die u moet of kunt maken. U kunt vrijblijvend contact opnemen met de ervencoaches opnemen via tel. 0619 28
31 42, u kunt een bericht achterlaten op de website www.ervencoaches.nl of
mailen naar ervencoaches@eeckhof.nl.
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Uitnodiging inloopbijeenkomsten Natura 2000 AVAV
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden, zoals de vochtige alluviale bossen, eikenhaagbeukbossen, en blauwgraslanden. 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 11 juli 2019
tussen 19.30 en 21.30 uur voor meer informatie.
Natura 2000-gebied:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV)
11 juli 2019
19.30 – 21.30 uur
Kulturhus de CoCer, Thijplein 1, 7596 KM Rossum

Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er is altijd iemand die u
te woord kan staan. Er is achtergrondinformatie beschikbaar en wij schetsen een concept beeld
van het gebied nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

Kleine wegwerkzaamheden van 8 t/m 12 juli
Strukton Civiel Noord & Oost (voorheen genaamd Reef Infra) voert in opdracht van de
gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan verschillende wegen in de gemeente.
Van 8 t/m 12 juli zullen zij wegen (plaatselijk) voorzien van een nieuwe slijtlaag. De
werkzaamheden zijn van korte duur variërend van een half uur tot twee uur per locatie.
Gedurende de uitvoering zijn de aanliggende percelen beperkt bereikbaar. Het verkeer wordt
met verkeersregelaars geregeld of wordt omgeleid.
Het gaat om de volgende wegen:
Achterom
• Denekamp:
• Denekamp:
Stroothuizerweg
Oude Dijk
• Denekamp:
• Denekamp:
Singravenstraat
• Denekamp:
Schiphorstdijk
• Ootmarsum:
De Mors
• Ootmarsum:
Nuttersvoetpad
• Ootmarsum:
Smitsweg
• Rossum:
Weustmorsweg
• Rossum:
Schipweg
• Rossum:
Molenweg
• Rossum:
Pieriksbosweg
• Rossum:
Boschweg
• Rossum:
Kroezenboomweg
• Rossum/Weerselo:
Boerrigterweg
• Saasveld:
Langedijk toerit 8-12
• Deurningen:
Hartermedeweg
• Saasveld:
Koninksweg
• Saasveld:
Spikkersweg

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

Praat mee over Dinkellands Sportakkoord op 16 juli
Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen sporten en bewegen. Dat is niet alleen
goed voor lichaam en geest, maar stimuleert ook een gezonde levensstijl. En het levert
ook nog eens leuke contacten op.
In Dinkelland kennen we een Sportnota waarin de gemeente aangeeft hoe zij sport en bewegen ondersteunt. Maar die nota stamt al uit 2008. Het college en de gemeenteraad van Dinkelland willen daarom nu aan de slag met iets dat beter past in de huidige tijd: een Dinkellands
Sportakkoord. Dit doen wij graag samen met alle partijen die met sport en beweging te maken
hebben, zoals sportverenigingen, maar ook commerciële aanbieders (sportschool, fitness, e.d.)
en fysiopraktijken.
Zit u in het bestuur van een sportvereniging, fitnessorganisatie, sportschool, fysiopraktijk
of andere organisatie die iets doet op het gebied van sporten en bewegen?
Dan bent u van harte uitgenodigd op dinsdag 16 juli 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis in Denekamp, Nicolaasplein 5. Graag voor 12 juli 2019 aanmelden voor deze avond via rik.stamsnieder@noaberkracht.nl (maximaal twee personen per
organisatie).
Wij gaan op deze avond met u in gesprek over de onderstaande onderwerpen, die ook aan de
orde komen in het Nationaal en Regionaal Sportakkoord:

Uitnodiging inloopbijeenkomst Natura 2000 Lemselermaten
Lemselermaten is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden, zoals de alluviale bossen, blauwgraslanden, heischraalgraslanden, kalkmoerassen en vochtige heide. 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 16 juli 2019
tussen 19.30 en 21.30 uur voor meer informatie.
Natura 2000-gebied:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Lemselermaten
16 juli 2019
19.30 – 21.30 uur
Kulturhus de CoCer, Thijplein 1, 7596 KM ROSSUM

Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er is altijd iemand die u
te woord kan staan. Er is achtergrondinformatie beschikbaar en wij schetsen een concept beeld
van het gebied nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

Tips om nare geurtjes en ongedierte in de gft-container te voorkomen
Vooral in de zomer bestaat een flink deel van ons afval uit groente-, fruit- en tuinafval
(gft). Het warme weer kan er voor zorgen dat het afval in de gft-container gaat stinken.
Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen
eitjes in de container leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container kunnen
komen. Om overlast in de gft-container te beperken kunt u het volgende doen:
Tips om nare geurtjes te voorkomen:
•
Leg een dunne krant op de bodem van uw gft-container, dit voorkomt dat gft-afval
achterblijft na het legen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht.
Plaats uw container indien mogelijk in de schaduw.
•
•
Laat het deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te plaatsen.
•
Laat vochtig gft-afval, zoals etensresten, eerst uitlekken voor u het in de c o n t a i n e r
gooit.
•
Wikkel voedselresten in een stukje krant.
•
Wissel (vochtig) keukenafval af met droog tuinafval.
•
Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld groene zeep.
Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen:
•
Vliegen komen op etensresten af en leggen daar eitjes. Verpak etensresten in een krant, zo wordt de container minder aantrekkelijk voor vlie- gen.
•
Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in
container helpt om maden te voorkomen.

d e

Gft-afval is grondstof
Goed gescheiden gft-afval zoals gemaaid gras, oud brood of snijresten van eten, zoals aardappelschillen en stronken van bijvoorbeeld bloemkool is weer grondstof voor nieuwe producten. Van uw gft-afval wordt groen gas en compost gemaakt. Let op, alleen goed
gescheiden gft-afval is grondstof voor nieuwe producten. Vervuild gft-afval kan niet worden
gerecycled.
Meer informatie
Meer informatie over het scheiden van gft vindt u op www.rova.nl/gft. Heeft u vragen over
de inzameling van gft? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, 038 427
37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar
van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

1) Inclusief sporten & bewegen;
2) Duurzame sportinfrastructuur;
3) Vitale sport- en beweegaanbieders;
4) Positieve sportcultuur;
5) Vaardig in bewegen;
6) “Topsport die inspireert” (krijgt in de loop van 2019 uitwerking).
Vanzelfsprekend is er ook ruimte om andere onderwerpen in te brengen en te bespreken.
De informatie die we deze avond verzamelen, nemen we zo veel mogelijk mee in het Sportakkoord.
Na de zomervakantie zullen wij de resultaten terugkoppelen en hopelijk een akkoord kunnen
presenteren waarin alle thema’s een plek krijgen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met projectleider Iwan Bult op 06-12978541.
We zien u graag op 16 juli!
Met vriendelijke groet,
Benno Brand
Wethouder Sport
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Gevonden en verloren voorwerpen

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!

Gevonden: 1 kentekenplaat
Verloren:
1 bril, 2 portemonnees

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!

Officiële publicatie

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 9 juli 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 ingekomen stukkenlijst d.d. 25 juni 2019
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Nosseltweg 25a en Lattropperstraat 57”
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 58 Saasveld”
10. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Diepemorsweg 8
Weerselo (Zuiveringsinstallatie Vitens)”
11. Voorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Twente
12. Voorstel inzake vaststellen Perspectiefnota 2020 (incl. 1e Programmajournaal 2019)
13. 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?
Denekamp, Molendijk 37
Montmartre Markt op 11 augustus 2019

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.

Ontwerpbeleidsnota “Pilot Beleid logiesverstrekking seizoensgebonden en tijdelijke arbeidsmigranten in het
buitengebied gemeente Dinkelland”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
de ontwerpbeleidsnota “Pilot Beleid logiesverstrekking seizoensgebonden en tijdelijke
arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Dinkelland”.
De beleidsnota heeft betrekking op logiesverstrekking aan arbeidsmigranten. Nadat bedrijfsmatige kamerverhuur in het bestemmingsplan Buitengebied is uitgesloten, kan met toepassing van
een afwijking van het bestemmingsplan, onder voorwaarden, medewerking worden verleend
voor logiesverstrekking, zodat het verblijf van arbeidsmigranten wordt gereguleerd, er geen excessen plaatsvinden en er een deugdelijk verblijf plaatsvindt.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van de ontwerpbeleidsnota ligt met ingang van 5 juli 2019 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
De ontwerpbeleidsnota is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk
zijn reactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties 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 inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor
een afspraak heeft gemaakt met dhr. G. Staarink 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, op en rondom Nicolaasplein

Kunstmarkt op 13 augustus 2019

Deurningen, Wiefferweg

KPJ 100 jaar op 1 september 2019

Ootmarsum, Walstraat

parkeervergunning Walstraat

Oud Ootmarsum, Laagsestraat 56

drank- en horecavergunning

Rossum, Tramweg 11

Internationale reünie van meditatie op 18 au-gustus 2019

Omgeving en milieu

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
Ootmarsum, Laagsestraat 4
Open dag Brandweer op 31 augustus 2019
25-06-2019

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 97
het bouwen van een veestal en uitbreiden
24-06-2019
van een machineberging
Deurningen, Ossendijk 1

het bouwen van en schuurwoning

14-06-2019

Nutter, Steenbergweg 6

het bouwen van een machineberging en
schuur

18-06-2019

27-06-2019

Nutter, Steenbergweg 6

het rooien van een houtopstand

20-06-2019

24-06-2019

Ootmarsum, Alleeweg 21 CLUB

het uitbreiden van het clubgebouw

21-06-2019

Ootmarsum, Brookhuis 41 en 43

het plaatsen van een overkapping bij nr. 41
en het plaatsen van een tuinhuis met
schutting bij nr. 43

21-06-2019

Ootmarsum, Villapark 19

het wijzigen van een dakconstructie van
een woning

17-06-2019

Saasveld, Drosteweg nabij nr.
23A kadastraal bekend sectie B,
nr. 5106

het bouwen van een tuinhuis

05-06-2019

Ootmarsum, Marktstraat 16
(parkeerplaats)
Ootmarsum, Stobbenkamp 80

Glazen huis van 28 augustus t/m 1
september 2019
Zwemvierdaagse van 24 t/m 28 juni 2019

24-06-2019

Ootmarsum, Walstraat

parkeervergunning Walstraat

Tillige, Damweg, Hunenborgseweg en Hooimatenweg

KemVeldloop op 14 augustus 2019. Het betreft een vergunning die voor een periode
van vijf jaar is verleend.

20-06-2019

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?
Deurningen, Pastoor HavinkVogelschieten op 21 september 2019
straat 38 CLUB
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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 verplaatsen van een oprit
20-06-2019
Weerselo, Bijenlaan 18
Deurningen, Bekkenhof 3

het bouwen van een woning

25-06-2019

N737 tussen Deurningen en
Enschede.

het reconstrueren van de N737 en aanpassen van de omliggende waterhuishouding

25-06-2019

Deurningen, Vliegveldstraat N737

het realiseren van een onderdoorgang

26-06-2019

Tilligte, Kooiweg 23

het bouwen van een veestal en het kappen
van 3 eiken

26-06-2019

Saasveld, Diezelkamp 17 t/m 29

het bouwen van een vier-onder-een27-06-2019
kapwoning en een drie-onder-een-kapwoning

Denekamp, Nicolaasplein 2

het intern aanpassen van de St. Nicolaaskerk 28-06-2019

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Project
Plaats, adres
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
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 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.

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

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Holscherdijk
2 te Saasveld”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 25 juni 2019 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Holscherdijk 2”.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om een nieuwe schuur voor vleesvarkens te bouwen, op
het perceel Holscherdijk 2 te Saasveld.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 4 juli t/m 14 augustus 2019
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.BUIWPHOLSCHDK2-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 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.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Rechtsbescherming
Ruimtelijk beleid
Vastgesteld bestemmingsplan “Postweg 22 en
Bornsestraat 66 te Saasveld”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2019 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Postweg 22 en Bornsestraat 66”.
Het bestemmingsplan maakt het bouwen van een tweetal schuren aan de Postweg 22 en Bornsestraat 66 en het gebruik als schildersbedrijf aan de Postweg 22 te Saasveld mogelijk in ruil voor
de sloop van schuren aan de Langemaatsweg 9 te Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 juli t/m 15 augustus
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.BUIBPPOSTWEG22-VG0. 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

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.

