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Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur
Openingstijden burgerzaken:
Vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus hebben wij onze
dienstverlening aangepast. Zo
kunt u alleen op afspraak terecht.
Kijk voor de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.dinkelland.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact op.

Bloemenlint 2020
Op verschillende locaties in
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland is een bloemenmengsel gezaaid. In totaal is
op ongeveer 20 percelen
ruim 20 hectare ingezaaid.
Kinderen van de basisscholen in beide gemeenten zouden helpen bij het inzaaien
van het bloemenmengsel en
vervolgens teruggaan met
de klas om het resultaat te
bekijken en de insecten te
benoemen en te tellen. Zo
worden zij bewust van het
belang van bloemen voor insecten en dus voor de voedselketen. Maar ook van het aantal en het soort insecten dat te vinden is op de
bloemen. Kortom, de kinderen worden zo met hoofd, hand en hart betrokken
bij de natuur. De voorbereidingen waren in volle gang toen het coronavirus
‘roet in het eten gooide’.
Gelukkig waren er vele vrijwilligers
van de Natuur- en vogelwerkgroep
‘De Grutto’, de Vogelwerkgroep
Geesteren, de Vogelwerkgroep
Heemkunde Ootmarsum, de Vereniging Bijen en Natuur Tubbergen, de
Nationale bijenvereniging afdeling
Tubbergen en meerdere buurtbewoners, particulieren en landbouwers
die ervoor gezorgd hebben dat de inzaaiactie wel kon doorgaan. Wim Wijering van ‘De Grutto’ heeft de
coördinatie geregeld en prachtige
foto’s gemaakt. De percelen staan er
schitterend bij en de insecten maken
er dankbaar gebruik van. Hieronder
zijn een aantal foto’s te zien van de
mooie bloemen met de bezoekende
insecten.

@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)

Waarom dit bloemenlint?
Het gaat in Nederland slecht met insecten in het algemeen, maar ook
met vlinders en bijen. Dit geldt ook
voor de akker- en weidevogels. Door
het inzaaien van bloemenmengsels
worden kinderen bewust gemaakt
van het belang van insecten voor de
voedselkringloop. Zonder bestuiving geen appels, peren, aardbeien, enzovoort.

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:

Nomineer uw buur voor de
Beste Buur Bokaal
Mijande Wonen, de Huurdersraad en de gemeente Dinkelland organiseren ook dit jaar de Beste Buur Bokaal. Heeft u een buur die veel voor u of
anderen doet? Nomineer hem of haar dan via www.bestebuurbokaal.nl.
Nomineren kan tot 1 augustus.
Alle inwoners uit Dinkelland
komen in aanmerking voor de
Beste Buur Bokaal. Wel moet
iemand worden voorgedragen
door (een) buurtbewoner(s)
via www.bestebuurbokaal.nl.
Geef ook een motivatie,
waarom u vindt dat uw buur
de Beste Buur Bokaal verdient.
De uitreiking vindt plaats op 26
september op de jaarlijkse Burendag.

Aanpak Japanse duizendknoop
Sinds enkele jaren wordt op meerdere plekken in de gemeente Dinkelland de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) gevonden. De Japanse duizendknoop is
een snelgroeiende plant die zich verspreidt met lange, dikke en diepliggende wortels. Door het groeien verdringt de plant andere kruiden en struiken. Dit is niet goed
voor de natuur en de verzorgde uitstraling van de openbare ruimte. De plant groeit
door beton, asfalt en funderingen van o.a. woningen en andere bouwwerken. Wij
verwijderen de plant als we deze tegenkomen. Dit doen wij door de Japanse duizendknoop te maaien. Het maaisel verzamelen we en voeren we af naar een vuilverbrandingsinstallatie.
Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?
Het groeiseizoen van de duizendknoop loopt van april tot november. In april komt
de plant uit de grond met stengels met kleine rode knoppen. Kort daarna krijgt de
plant kleine rode bladeren. Na enkele weken verkleuren de rode bladeren naar
groen, en groeit de plant volop met enkele centimeters per dag. De plant heeft frisgroen blad, een bruinrode stengel en witte bloemen. In het najaar sterft de plant
bovengronds af. Ondergronds blijft de duizendknoop echter springlevend om in
het volgende voorjaar in grotere aantallen en formaat weer op te komen.
Invasieve exoot
De Japanse duizendknoop is een invasieve
exoot. Dat wil zeggen; de plant hoort van
oorsprong niet in Europa thuis en neemt
de groeiruimte van planten in die hier wel
thuishoren, zonder dat dit door de natuur
zelf beperkt wordt. Doordat de natuur de
groei en verspreiding van deze plant niet
beperkt, neemt het aantal en formaat van
de Duizendknoop extreem toe. Daarnaast
verspreid de plant zich doordat uit kleine
stukjes plant (snoeiafval in compost) weer
grote nieuwe planten kunnen groeien.
In eigen tuin
Hebt u een Japanse duizendknoop in uw
eigen tuin? Maai de plant dan tot op de
grond af. Doe dit met een zeis of een knipmes maar nooit met een klepelmachine of
een bosmaaier. Wanneer vervolgens na twee weken her en der in het snoeivak
nieuwe jonge scheuten opkomen, trek deze er dan handmatig uit. Zo raken de wortels van de plant uitgeput en komen deze na verloop van tijd niet meer terug. Verwijder het snoeiafval of maaisel waar restanten van de duizendknoop inzitten in
plastic zakken en bied het aan als restafval met de grijze bak. Bied het niet aan als
groenafval! U voorkomt hiermee hergroei van duizendknoop uit compost of tuinaarde.

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:

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden::

1 portemonnee met inhoud, 2 fietsen

Verloren:

1 portemonnee met inhoud, 2 gehoorapparaten,
1 trouwring, 1 bril, 1 mobiel

Hoe kan ik helpen bij de aanpak?
Wij proberen verspreiding van de plant op gemeentegrond te voorkomen door
zorgvuldig met het snoeiafval om te gaan. U kunt ook meehelpen verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop te voorkomen, door hiervan een melding te
maken bij de gemeente Dinkelland. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website
www.dinkelland.nl/melding-openbare-ruimte of door te bellen naar 0541-854100.
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Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

Officiële publicatie
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, Nicolaasplein
standplaatsvergunning voor stand met hulpmiddelen en
demonstratievrachtwagen op 3 september 2020
Denekamp, Nicolaasplein

Proud Denekamp op 4 en 5 september 2020

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, Nicolaasplein
standplaatsvergunning voor stand met hulp29-06-2020
middelen en demonstratievrachtwagen
op 3 september 2020

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na
de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij
burgemeester en wethouders:
Waar?
Wat houdt het besluit in?
Weerselo
Door het aanbrengen van zebramarkering op het wegdek aan
De Aanleg (t.h.v. huisnummer 2) een voetgangersoversteekplaats te realiseren en deze te voorzien van verkeersborden L2.

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
Denekamp, Molendijk 18
het bouwen van een materialen- en ballenhok
06-05-2020
Weerselo, Stiftstraat 3

het aanleggen van zonnepanelen op een dak
van een schuur

14-05-2020

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
Denekamp, Brandlichterweg 61
het kappen van een eik
02-07-2020
Denekamp, Brandlichterweg 61A

het verbouwen van een woning

30-06-2020

Denekamp, Bromeliastraat 31

het aanleggen van een inrit

01-07-2020

Deurningen, Deurningerstraat 26

het bouwen van een bijgebouw

30-06-2020

Ootmarsum, Kloosterstraat 16

het verbouwen van een pand tot
appartementen

02-07-2020

Ootmarsum, perceel Meijerstraat ong

het kappen van elzen

01-07-2020

Tilligte, Vollenhoekweg 12

het bouwen van een schuur t.v.v.
een bestaande schuur

02-07-2020

Weerselo, de Aanleg 2

het kappen van 2 inlandse eiken

30-06-2020

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) en naam
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving per:
J.C. ten Pas
01-06-1947 Johanninksweg 78B 119, Denekamp
27-05-2020

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Lattrop-Breklenkamp, Jonkershoesweg 4. het aanpassen van de constructie van een
bakspieker
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
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 telefonisch 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.

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?
Deurningen, Vliegveldstraat 47
het veranderen van een bedrijf
Nee
Deurningen, Oude Postweg 17

het veranderen van een bedrijf

Nee

Denekamp, Oldenzaalsestraat 52

het veranderen van een bedrijf,
het lozen van grondwater t.b.v. het
inspecteren van de ondergrondse
tankinstallatie

Nee

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
Saasveld, De Esch (27)
het bouwen van een woning
17-06-2020
Ootmarsum, Tichelwerk 4
Saasveld, Molenbeekweg 8

het aanbrengen van terreinverharding
en ingebruikname gronden als camperplaats
het uitbreiden van een woning tot woning
met inwoning

17-06-2020
23-06-2020

Ruimtelijk beleid
Ontwerp-bestemmingsplan “Nordhornsestraat,
Denekamp”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
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het ontwerp-bestemmingsplan “Nordhornsestraat, Denekamp”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de realisatie van een bedrijfspand voor bedrijven tot en
met milieucategorie 2 mogelijk. Concreet is er interesse voor het vestigen van een autopoetsbedrijf in het nieuwe bedrijfspand.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 10 juli
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken
wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. 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.DENBPNORDHSTOW01. 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. 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.

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.

Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Rossumerstraat 34, Agelo”

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2020 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Rossumerstraat 34, Agelo”.
Het bestemmingsplan voorziet op basis van het gemeentelijk KGO-beleid in een uitbreiding
van zorgcomplex "Amanshoeve" met 14 zorgappartementen voor ouderen, een huiskamer voor
dagbesteding en een belevingspark.

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.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 juli 2020 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst een telefonische afspraak te maken. 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.BUIBPAMNSVTAGELO-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/
ruimtelijke-plannen.

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.

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.

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.

