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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)

Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo

vervangen door nieuwe klinkers en rondom bomen wordt bestrating begaanbaar.

Aannemingsbedrijf TWW uit Oldenzaal start met de werkzaamheden aan
de Bisschopstraat op 26 augustus. Gedurende de werkzaamheden is van
9 september tot en met 11 oktober 2019 de Bisschopstraat vanaf 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. De winkels blijven tijdens de
werkzaamheden ten allen tijde (te voet) bereikbaar.

Wateroverlast Bisschopstraat
Enkele bewoners van de Bisschopstraat hebben aangegeven wateroverlast
te ervaren. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk tegen te gaan wordt het
regenwater in de nieuwe situatie beter afgevoerd naar de kolken door het
nieuwe asfalt en vernieuwde stroomgoten. Er worden combikolken geplaatst
voor een snellere afvoer. Daarnaast wordt nog bekeken of het plaatsen van
extra kolken noodzakelijk is. In het trottoir wordt een lijnafwatering toegepast.

Voor de busmaatschappij Syntus en de calamiteitendienst van autobedrijf
Reinders wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen als enige onder begeleiding van verkeersbegeleiders doorrijden via de Bisschopstraat. Voor de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Gunnerstraat zijn in overleg afspraken
gemaakt met de verschillende bedrijven. Zij mogen met vrachtverkeer gedurende de stremming van de Bisschopstraat de Gunnerstraat vanaf Tubbergen
via de Weerselerveldweg (eenrichting) rijden om hun bedrijf te kunnen bereiken.

Oversteken Bisschopstraat
De oversteken voor voetgangers in de Bisschopstraat worden voorzien van
een duidelijke en dikkere markering zodat deze goed opvallen. Ze krijgen allemaal dezelfde uitstraling. In de Beltstraat komt een voetgangersoversteek,
op dezelfde manier als in de Gunnerstraat.

Ontwerp Bisschopstraat
Na meerdere overlegsessies met Stichting Ons Dorp, de Dorpsraad en de ondernemersvereniging is een ontwerp opgesteld voor aanpassingen van de
oversteek bij de Plus supermarkt en bij café restaurant Van Olffen. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat, passend bij het centrumplan van Weerselo.
Op 26 augustus start TWW Oldenzaal met het verleggen van kabels en leidingen. Van 9 september tot 11 oktober gaan zij bezig met de rest van de werkzaamheden aan de Bisschopstraat.
Op 10 juli jl. is er een informatiebijeenkomst geweest voor direct aanwonenden en overige belangstellenden waar verscheidene punten besproken zijn.
Deze hebben geresulteerd in de volgende werkzaamheden:

@Dinkellandinfo

Lichtmasten Bisschopstraat
Twee van de lichtmasten ter hoogte van Bisschopstraat 16 t/m 24 worden
verplaatst naar de nieuwe midden geleiders en één lichtmast wordt verplaatst
naar de overzijde van de Bisschopstraat ter hoogte van nummer 43.

gemeentedinkelland

Bomen Bisschopstraat
Aandacht voor de bestrating die nu soms niet begaanbaar is. Tegels worden

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Gevonden en verloren voorwerpen

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991

Bereikbaarheid Itterbergstraat
De Itterbergstraat moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten en aanwonenden. Op de Bisschopstraat en de Legtenbergstraat worden hekken geplaatst
om sluipverkeer tegen te gaan.
Bereikbaarheid winkels/ondernemers
De meeste ondernemers hebben bezoek gehad van de omgevingsmanager
van TWW Oldenzaal. Dat heeft geresulteerd in individuele afspraken. Er worden borden geplaatst met welke winkels of bedrijven bereikbaar zijn voor verkeer.
Bereikbaarheid woningen Bisschopstraat
Woningen aan de Bisschopstraat zijn ten tijde van de werkzaamheden in mindere mate bereikbaar. Hierover zijn de bewoners op 10 juli tijdens een informatieavond geïnformeerd. TWW Oldenzaal informeert de betrokken
aanwonenden voor de start van de werkzaamheden over onder meer bereikbaarheid en afvalinzameling.
Start en duur werkzaamheden
Aannemingsbedrijf TWW uit Oldenzaal start de werkzaamheden 26 augustus
2019. De afzetting van de Bisschopstraat gaat in op 9 september 2019 en de
werkzaamheden zijn gereed op vrijdag 11 oktober 2019. Op 11 oktober aan
het einde van de dag is de Bisschopstraat weer open voor alle verkeer.

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!

Gevonden: niets
Verloren: 1 bril, 1 portemonnee, 2 mobiels, 1 gehoorapparaat,
1 boodschappentas

Volg ons op Facebook, Twitter
en Instagram!

(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

2020. Het betreft een vergunning
die voor een periode van vijf jaar
is verleend.

Officiële publicatie

(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Actualiteiten
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:

Kennisgeving meerjarenvergunning
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, Oude Deurningerstraat, Dutch Historic Retro Regularity Rally op
Lemseloseveldweg, Simbroekweg
2 november 2019
en Wolterdijk
Ootmarsum, Keerweer

wijzigen parkeervergunning

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, Grotestraat
parkeervergunning
05-08-2019
Ootmarsum, Keerweer

wijzigen parkeervergunning

06-08-2019

Ootmarsum, Kloosterstraat

parkeervergunning

08-08-2019

Saasveld, centrum

carnavalsoptocht op 21 februari

08-08-2019

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?
Denekamp, Nicolaasplein 3
carnaval op 24 februari 2020

Uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen iemand uitschrijven uit de gemeentelijke basisregistratie
personen, als blijkt dat iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag
of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden
stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het
is belangrijk om altijd op het juiste adres ingeschreven te staan.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande persoon (personen) uitgeschreven uit de Basisregistratie personen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken
na deze bekendmaking. Het betreft:
Voorletter(s)
Geboren
Adres van registratie Uitschrijving
en naam
per:
M.R. Wilmink
07-08-1974
Dorpsstraat 55A,
17-06-2019
Lattrop-Breklenkamp
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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:
Project
Ingekomen
Waar?
Agelo, Aa Broek 7
het bouwen van een loods
01-08-2019
Denekamp, tegenover
Ellenweg 3

het bouwen van een woning
(woonboerderij)

26-07-2019

Deurningen, Wismanweg 7

het bouwen van een woning

24-07-2019

Ootmarsum, Griepskamp 7

het bouwen van een tuinhuis
met overkapping

07-08-2019

Ootmarsum, Vasserweg 2

het tijdelijk verhuren van een
leegstaande bedrijfswoning

11-07-2019

Rossum, Oldenzaalsestraat 13 het uitbreiden van een woning

05-08-2019

Oud Ootmarsum, Laagsestraat
19 WPL

het verbouwen van een schuur tot mantelzorgwoning

06-08-2019

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf
een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Denekamp, Brandlichterweg 67
het veranderen van het bedrijf
nee
Denekamp, Brandlichterweg 97

het veranderen van een bedrijf; het bouwen
van een jongveestal en het wijzigen van
dieraantallen

nee

Denekamp, Lattropperstraat 69

het veranderen van het bedrijf

nee

Deurningen, Deurningerstraat 15

het veranderen van een melkveehouderij

nee

Tilligte, Kerspelweg 17

het bouwen van een kapschuur

nee

Weerselo, Weerselerveldweg 8

het bouwen van een schuur/overkapping

nee

Ruimtelijk beleid
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Braakweg 11(a)
Lattrop-Breklenkamp”
het wijzigingsplan “Braakweg 11(a) Lattrop-Breklenkamp”.
Het wijzigingsplan ziet toe op het vergroten van het bouwvlak met als doel de realisatie van een
tweetal nieuwe schuren voor gespeende biggen en melkrundvee aan de Braakweg 11(a) te Lattrop-Breklenkamp.
Ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn bij de vaststelling van het wijzigingsplan wijzigingen aangebracht aan de verbeelding. De verbeelding is met circa 246 m2 vergroot om de
luchtwassers (van de varkensstal) alsnog binnen het bouwvlak te brengen.

19-07-2019

het bouwen van 2 bedrijfshallen 25-07-2019

Weerselo, Bisschopstraat 39

het plaatsen van handelsreclame 22-07-2019

Weerselo, Kardinaal Alfrinkweg 25

het plaatsen van een schutting

01-08-2019

Weerselo, Overesweg 8

het kappen van 15 eiken

29-07-2019

Weerselo, Pastor Brenninkmeijerstraat 2

het wijzigen van het gebruik

06-08-2019

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 16 augustus t/m 27 september 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.BUIWPBRAAKWG11-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Omgevingsvergunning; verlenging
beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag
worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen een beslissing om een
termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door degene die daarbij een belang
heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot een
aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Ootmarsum, De Mors sectie het bouwen van een bedrijfsver- 13-05-2019
C, nr. 238
zamelgebouw
het plaatsen van een dakconstructie op een bestaand dak
van een garage

het wijzigen van een achtergevel en het
realiseren van een terrasoverkapping

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 16 juli 2019 gewijzigd is vastgesteld:

Saasveld, Bornsestraat 58

Weerselo, Bijenlaan 37

Ootmarsum, Walstraat 3

16-05-2019

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 gebruikgemaakt 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, de Kerkuil 168
het wijzigen van de voorgevel van een
12-08-2019
woning
Denekamp, Gravenallee 30

het wijzigen van de constructie

06-08-2019

Deurningen, Ossendijk 1

het bouwen van een schuurwoning

08-08-2019

Nutter, Steenbergweg 6

het rooien van een houtopstand

05-08-2019

Nutter, Steenbergweg 6

het bouwen van een machineberging en
schuur

06-08-2019

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. Oude Moleman 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
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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.

