Gemeentenieuws
De officiële publicaties van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 1 augustus 2019
Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
t. (0541) 854100
f. (0541) 854320
e. info@dinkelland.nl
i. www.dinkelland.nl

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)

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: 1 kinderfiets, 1 herenfiets, 1 bril
Verloren: 1 rugzak, 1 jas, 1 bril

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.

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

Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl

@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

Officiële publicatie
Actualiteiten

Verleende vergunning of ontheffing

Ingekomen aanvraag
Redactie:
Gemeente Dinkelland,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie van
de gemeente Tubbergen en
Dinkelland werken samen onder
de naam:

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, hoek Epmanwegpaasvuur op 12 april 2020, 4 april 2021
Johanninksweg
Saasveld, Gravenallee

zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het
nog te nemen besluit.

ontsteken van een paasvuur op 12 april
2020, 4 april 2021

Zienswijzen en bedenkingen
Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend
op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet

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,
Kunstmarkt Ratjetoe
22-07-2019
op en rond Nicolaasplein
op 13 augustus 2019
Deurningen, Wiefferweg

100 jarig jubileum KPJ

23-07-2019

Lattrop-Breklenkamp, perceel
POPCORN, het muziekfeest
24-07-2019
ter hoogte van Breemorsweg 14 in de de maïs op 14 september
2019
Saasveld, Gravenallee

Paasvuur op 12 april 2020.
24-07-2019
Het betreft een vergunning die
voor een periode van 5 jaar
is verleend.
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Tilligte, centrum

Dorpsfeest Tilligte van
20 t/m 22 september 2019

24-07-2019

Tilligte, Westenveldweg vanaf
Langkampweg, aangelegen
terreinen en terrein
Westenveldweg 13
Weerselo, Mertenshof 1

Twents Oldtimerfestival op
31 augustus en 1 september
2019

24-07-2019

hijskraanwerkzaamheden t.b.v.
het plaatsen van een zorgunit
op 27 augustus 2019

22-07-2019

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.
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.

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.

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:
Ingekomen
Project
Waar?
14-07-2019
Denekamp, Ootmarsumsestraat 53 het kappen van bomen

het wijzigen van de achtergevel van een
vrijstaande woning

23-07-2019

het bouwen van rustruimte

22-07-2019

Oud Ootmarsum, Uelserdijk 1 CLUB het plaatsen van lichtmasten (5m) langs
de klootschietbaan

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.BUIPBJOHANW68A-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.

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.

Rechtsbescherming

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:
Verzonden
Project
Waar?
24-07-2019
het wijzigen van de buitenschil van de
Denekamp, Diekmanweg 26
woning en het bouwen van een schuur

Ootmarsum, Winhofflaan 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Project
Plaats, adres
het uitbreiden van een Max-air kas en nieuwbouw kantoor
Denekamp, Johanninksweg 68 A
bij bedrijfswoning

19-07-2019

Verleende omgevingsvergunning

Ootmarsum, Villapark 17

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

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.

Omgeving en milieu

Denekamp, Ootmarsumsestraat 71, het bouwen van een woning
Erve Horst

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.

23-07-2019

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.
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

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.

