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Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“De eerste periode van online lesgeven was pittig omdat we ineens overgingen op een compleet andere manier van lesgeven. Het lesgeven via Teams is
in razendsnel tempo uitgerold en toen was het aan ons de taak om de leerlingen bij de lessen te betrekken. Maar hoe motiveer je leerlingen die thuis
zijn? Die bovendien geen toetsen hebben? Normaal gesproken zijn toetsen
juist hetgeen waarvoor ze hun best doen en die waren er niet.
In de periode dat de school daarna wél open was, hebben we natuurlijk weer
gewoon getoetst, maar toen de tweede lockdown kwam, stopte het weer.
Het is niet te controleren of leerlingen gebruik maken van hulpmiddelen tijdens toetsen, dus het blijft lastig. Mocht de lockdown op scholen langer duren
dan nog twee weken, dan plannen wel een toetsweek in, hoe dan ook. Als
stok achter de deur. Wat helpt, is de ‘nettiquette’ die het TCC heeft opgesteld.
Daarin staat onder meer dat leerlingen aan tafel moeten zitten en dat de camera aan moet. Daar houden ze zich goed aan. Gelukkig maar want ik kijk liever naar het beeld van een leerling dan naar een zwart vlakje. Eigenlijk missen
we dat het meest, het contact met de leerlingen. Dat is een van de mooiste
dingen van ons beroep en juist dat is nu zo moeilijk.”

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.

Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
“Er zijn leerlingen die juist opbloeien tijdens thuiswerkperiodes. Zij zijn gemotiveerder aan het werk. Er is geen algemene verklaring voor, maar waarschijnlijk helpt het dat ze geen afleiding hebben. Geen groepsdruk, dat scheelt
ook. Ze hoeven niet stoer te zeggen dat ze hun huiswerk niet hebben gemaakt. Daarnaast heeft het onderwijs forse stappen gemaakt in alle mogelijkheden die er zijn. Het was lastig dat er in de periode dat de scholen open
waren, leerlingen en docenten thuis moesten blijven bij bijvoorbeeld verkoudheid. Door de ervaringen met online les geven konden zij de lessen toch
bijwonen. Hybride onderwijs dus. Dat schept mogelijkheden, ook voor de toekomst. Zelf heb ik het ook ervaren: ik was thuis met een verkoudheid, maar ik
was niet ziek. Ik gaf toen les vanuit huis. De leerlingen zagen mij op het beeldscherm en de onderwijsassistent begeleidde de les in de klas. Zo kon het toch
doorgaan. Echt een vooruitgang.”

Drie vragen aan…

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het
contact met familie, vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden. Daarom
vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
het beantwoorden van drie vragen.
“Rekening houden met elkaar. Er is licht aan het eind van de tunnel maar tot
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die tijd moeten we het samen zien vol te houden. En probeer vooral te genie-

gemeentedinkelland

Dit keer vertelt Esmee Huzen, docent Frans en studievaardig- ten van de kleine dingen. Als leerlingen bijvoorbeeld spontaan met een leuke
heden op het Twents Carmel College in Denekamp, hoe zij de geste komen, dan kan ik dat nu extra waarderen.”
er.”
coronaperiode beleeft.

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991

Gevonden en verloren voorwerpen

(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
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‘Verloren’ fietsen in Dinkelland krijgen een
tweede kans
Gevonden fietsen worden door de gemeente Dinkelland bewaard. Afhankelijk van de geschatte dagwaarde van de fiets, is de wettelijke bewaartermijn drie tot 12 maanden. Wordt de fiets gedurende deze
periode niet door de rechtmatige eigenaar opgehaald, dan mag de gemeente beslissen wat zij met de fiets doet.
Zit uw fiets hier bij? Maak een afspraak
Heeft u het vermoeden dat uw fiets zich tussen de gevonden fietsen kan
bevinden? Wij bieden u een laatste mogelijkheid om dit te controleren en
zo uw fiets alsnog terug te krijgen. U kunt dit doen door vóór 15 januari
2021 een afspraak te maken door contact op te nemen met de afdeling Publieke Dienstverlening Team Telefoon en Informatie van de gemeente Dinkelland (telefoonnummer 0541-854100).

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

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
Omgeving & Economie
Op maandag 11 januari 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Omgeving & Economie digitaal. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk
goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen
met de griffie via griffie@dinkelland.nl. U kunt de vergadering ook volgen op
onze webcam via gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Informatie vanuit het college.
Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord
te voeren om te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht. Portefeuille:
wethouder Blokhuis, wethouder Brand
4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het
onderwerp en de daarbij te stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang
van de vergadering bij de griffier te worden gemeld. Portefeuille: wethouder
Blokhuis, wethouder Brand
5. Voorstel inzake besluit tot niet vaststellen bestemmingsplan Almelosestraat 68a t/m i Ootmarsum
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan tot planologische verzelfstandiging van de appartementen ter plaatse van Almelosestraat 68a t/m i te
Ootmarsum ten opzichte van bestaande hotel De Wyllandrie op het perceel Tichelwerk 1 te Ootmarsum niet vast te stellen. Portefeuille: wethouder Brand
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6. Voorstel inzake vaststelling beleidsnota inbreidingslocaties 2020
De beleidsnota inbreidingslocaties biedt een kader voor de beoordeling van woningen binnen
De kernen op inbreidingslocaties. Om dergelijke verzoeken omtrent inbreiding te kunnen
beoordelen is het noodzakelijk om duidelijk vast te leggen welke uitgangspunten daarvoor
gelden en onder welke voorwaarden inbreiding mogelijk is. Portefeuillehouder: wethouder
Brand
7. Voorstel inzake beslissing op bezwaar inzake bezwaar tegen afwijzing herziening
bestemmingsplan Ossendijk 4 Deurningen
In april 2020 is het raadsbesluit genomen tot afwijzen van een verzoek tot wijziging van het
bestemmingsplan “Buitengebied 2010” te plaatse van perceel Ossendijk 4 te Deurningen.
Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Portefeuille: wethouder Brand
8. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Rossumerstraat 19a Agelo
Initiatiefnemer heeft verzocht om een herziening van zijn bestemming, aangezien de door
hem gewenste ontwikkeling strijdig met het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied 2010'
is. Portefeuille: wethouder Brand
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Denekamp, Hopmanstraat 30
De gemeente Dinkelland is voornemens zes woningbouwlocaties te ontwikkelen binnen de
gemeente Dinkelland. Hiervoor dienen nieuwe bestemmingsplannen opgesteld te worden om
deze woningbouwplannen mogelijk te maken. Een van die locaties is de Hopmanstraat 30
(voormalige Top Craft terrein) te Denekamp. Portefeuille: wethouder Brand
10. Raadsbrief 2020-67 beantwoording schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland afvalscheiding in Afvalcontainers, raadsbrief 2020-72 ontwikkelingen inzameling PMD en raadsbrief 2020-38 Grondstoffenmonitor 2019
De fracties Lokaal Dinkelland en PvdA hebben verzocht deze raadsbrieven te bespreken
tijdens een raadscommissie om met de wethouder in gesprek te gaan over de financiële
consequenties i.v.m. het hard teuglopen van de reservering voorziening afval. Portefeuille: wethouder Blokhuis
11. Sluiting

nen 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?
Deurningen, Bornsedijk 6
het verbouwen van een woning
23-12-2020
Lattrop-Breklenkamp, nabij Dorpsstraat 70 sectie L nr. 1558

het bouwen van drie starterswoningen

23-12-2020

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 1

het realiseren van een groepsaccommo- 23-12-2020
datie

Deurningen, Meester Nijkrakeweg 8

het verbouwen van een woning

09-12-2020

Openbare vergadering van de raadscommissie Sociaal Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbeDomein en Bestuur
reidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden kunnen
Op dinsdag 12 januari 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur digitaal. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle
informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder
vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl. Voor nadere informatie hierover kunt u
contact opnemen met de griffie via griffie@dinkelland.nl. U kunt de vergadering ook volgen op
onze webcam via gemeenteraad.dinkelland.nl.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Informatie vanuit het college.
Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om
te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden
gemeld.
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
5. Voorstel inzake nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland
Het huidige bankreglement is van 2007 en dient met het oog op alle ontwikkelingen nadien
geactualiseerd te worden.
Portefeuille: wethouder Duursma
6. Voorgenomen samenwerking Participatiewet
Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de uitvoering
van de Participatiewet te gaan samenwerken met de gemeente Oldenzaal en daarover in gesprek te gaan met de raad alvorens een definitief besluit te nemen.
Portefeuille: wethouder Duursma
7. Raadsbrief 2020-41 jaarstukken en jaarverslag 2019 en bedrijfsplan 2020 en
raadsbrief 2020-82 begroting Stichting Participatie Dinkelland
De fractie Lokaal Dinkelland heeft deze raadsbrief aangetekend voor commissiebehandeling
om de ontwikkelingen te bespreken.
Portefeuille: wethouder Duursma
8. Raadsbrief 2020-69 beantwoording schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland inzake
Wmo cijfers
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht dit onderwerp te bespreken tijdens een raadscommissie om nog wat meer duidelijkheid over de cijfers te krijgen en nog een aantal vragen beantwoord te krijgen.
Portefeuille: wethouder Duursma
9. Raadsbrief 2020-70 beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie eenzaamheid
onder jongeren en ouderen
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze raadsbrief te behandelen tijdens een raadscommissie om te bespreken welke acties het college wil gaan ontwikkelen.
Portefeuille: wethouder Duursma
10. Sluiting

Actualiteiten
E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplan-

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
Saasveld, Drosteweg 6
het bouwen van een schuur met over31-12-2020
kapping
Weerselo, Bornsestraat 19A

het kappen van twee eiken

04-01-2021

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 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.

