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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:
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.

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: mobiel
Gevonden: mobiel, tas met inhoud, pasje

Maandag 15 maart

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Dinkelland!

Word een Terugwinnaar met pmd!
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons noemen we pmd. Plastic verpakkingen, blik en drankenkartons zijn prima
recyclebaar. Pmd bevat veel grondstoffen die we prima kunnen hergebruiken voor tal van nieuwe producten.

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:

Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:
• Plastic tasjes, tassen en broodzakken
• Pasta- en rijstzakken
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a. tandenborstels, snoeren
en schroeven
• Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor frisdrank, water en zuivel
• Metalen verpakkingen

Gemeente Dinkelland
Normale openingstijden

Dinsdag 16 maart

Ochtend en middag open
Avond gesloten, ook voor ophalen documenten.

Woensdag 17 maart

Balie burgerzaken gesloten, alleen open
voor aangifte geboorte en overlijden.
Ophalen aangevraagde documenten wel mogelijk.

Donderdag 18 maart

Normale openingstijden

Vrijdag 19 maart

Normale openingstijden

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!

Drankenkartons zijn bijvoorbeeld grondstof voor toiletpapier. Blik is eindeloos
te recyclen tot nieuw blik. En plastic verpakkingen worden verwerkt tot granulaat; korrels die de basis zijn voor nieuwe plastic producten zoals emmers,
straatmeubilair en fleecetruien. Gescheiden inzamelen van pmd is dus zeker
de moeite. Maar alleen goed gescheiden pmd is grondstof voor nieuwe producten. Een echte Terugwinnaar gooit dus geen ander afval bij pmd.
@Dinkellandinfo

Verkiezingen Tweede Kamer
openingstijden receptie en burgerzaken

Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:
• Conservenblikken
• Frisdrankblikjes
• Aluminiumfolies
• Drankenkartons
Voorbeelden van sap- en zuivelpakken zijn:
• Frisdrankpakken
• Vla- en yoghurtpakken
Wat is geen Pmd-afval?
• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen van producten met chemische inhoud zoals make-up,
spuitbussen en kitkokers
• Medisch thuisafval zoals infuus- en dialysezakken en injectiespuiten
• Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkings
vulmateriaal
•Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en
speelgoed
Meer informatie:
www.terugwinnaars.nl

De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 4 maart 2021

WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag
gemeentelijke heffingen 2021
Onlangs hebben eigenaren en huurders van woningen en eigenaren en gebruikers van
niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de
jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke heffingen
2021 ontvangen.
Op dit aanslagbiljet kunnen, naast de WOZ-waarde, de volgende heffingen staan:
de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Het bedrag van de gecombineerde belastingaanslag is afhankelijk van de individuele
situatie.

Afvalstoffenheffing
Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen; een vastrechtdeel in de
vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar 2021 en een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat de grijze container (restafval) is aangeboden of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer.
Het variabele deel wordt achteraf opgelegd. Op de aanslag ziet u het aantal keer dat de
grijze container in 2020 is aangeboden of het aantal keer dat er gebruik is gemaakt van de
verzamelcontainer in 2020.
Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden) wordt het variabele deel eerder afgerekend.
De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per
adres geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee
toont ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen aan de hoogste standaard.

Bijdrageregeling Medisch Afval
Hebt u voor 2020 een tegemoetkoming medisch afval aangevraagd? Dan wordt u binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2020. Binnen drie
weken na bovengenoemde kennisgeving vindt de betaling van de tegemoetkoming plaats.

met welke panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken?
Dan kunt u dit zelf nakijken op de website www.dinkelland.nl onder het kopje
‘WOZ, belastingen en heffingen’. Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op
www.mijnoverheid.nl.
Als de WOZ-beschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon (dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen via uw DigiD-code. Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk
persoon (dus op een bedrijfsnaam, bijvoorbeeld een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen door in te loggen met eHerkenning.
Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen? U kunt dit ook via de onderstaande contactgegevens aanvragen:
- e-mail: info@dinkelland.nl
- telefoonnummer: 0541-854100

WOZ-waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en
wij helpen u verder!
Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar. Zij zijn bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.
Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch een
afspraak. Wij ontvangen u graag in het gemeentehuis, op voorwaarde dat dit binnen de op
dat moment geldende coronamaatregelen past. Het bezoekadres is Nicolaasplein 5 in Denekamp.

Bezwaar
Bent u het toch niet eens met de WOZ-waarde en/of belastingaanslag? U kunt binnen
zes weken na dagtekening (26-02-2021) van de WOZ-beschikking/belastingaanslag bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of
schriftelijk indienen.
In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en/of de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZwaarde is het zinvol eerst het taxatieverslag te bekijken.

Wat levert een verlaging van de WOZ-waarde u op?

De WOZ-beschikking 2021
Alle gemeenten zijn verplicht alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks opnieuw te waarderen op basis van de criteria die in de Wet WOZ staan vermeld.
De WOZ-waarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het
huidige belastingjaar 2021.
Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is gewaardeerd naar:
- het prijspeil op 1 januari 2020 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2021.

Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2019 en de
waardepeildatum 1 januari 2020
Tussen de waardepeildatum 1-1-2020 en de dagtekening van de WOZ-beschikking
2021 (26-2-2021) ligt een periode van meer dan één jaar. Dit kan betekenen dat de
WOZ-waarde die op de beschikking 2021 staat anders is dan de actuele marktwaarde
van uw object.

Coronavirus heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021
De coronamaatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de coronamaatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden
voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.

Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2021 is gebleken dat de totale economische waarde van alle
woningen gemiddeld met 6,3% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum. Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar
2021 rekening gehouden.

Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardedaling van
1,5%.

Een verlaging van de WOZ-waarde van een woning met €10.000,-- levert een vermindering van de aanslag OZB op van nog geen € 13,--.

Bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Als u bezwaar laat maken via een bureau of makelaar (op basis van no cure, no pay) en
het blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan is de gemeente verplicht om
dit bedrijf een vergoeding te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot meer dan ¤
700,--. De gemeente maakt op deze manier meer kosten, waardoor de belastingtarieven het volgende jaar omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle inwoners van de gemeente Dinkelland met deze hogere belastingtarieven geconfronteerd.

Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een
betalingsregeling? In dat geval kunt u voor de onroerendezaakbelastingen, het vaste
deel (basistarief) van de afvalstoffenheffing, het variabel tarief afvalstoffenheffing tot
een maximumbedrag van ¤ 42,40 en/of de rioolheffing kwijtschelding aanvragen.
Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding wordt uw vermogen en inkomen
getoetst.

Betalingsregeling voor ondernemers
De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben een aanhoudende impact op ondernemers. Vorig jaar hebben wij ondernemers de mogelijkheid gegeven
een regeling te treffen voor de betaling van de aanslagen gemeentelijke belastingen. Ook
dit jaar is het voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel mogelijk een betaalregeling op maat aan te vragen. Dit geldt zowel voor de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021, als voor andere openstaande gemeentelijke
belastingaanslagen.
Bent u ondernemer en is het voor u niet mogelijk binnen de gestelde termijnen te betalen?
Neem dan contact op met de Invorderingsambtenaar van de gemeente Dinkelland. Samen
met u wordt gekeken naar een passende regeling voor de betaling van de openstaande belastingen. De Invorderingsambtenaar is bereikbaar via telefoonnummer 0541-854100 of per
e-mail invordering@noaberkracht.nl.

Openbaarheid WOZ-waarden van woningen
De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit kan via de site www.woz-waardeloket.nl.

Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet

Meer informatie?
Meer informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u op de gemeentelijke
website www.dinkelland.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.

Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland! Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!
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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, Gravenallee 23
ontheffing stookverbod
Deurningen, Withagsmedenweg 4

ontheffing stookverbod

Ootmarsum, binnenstad

parkeervergunning

Ootmarsum, binnenstad

parkeervergunning

Ootmarsum, centrum

ontheffing parkeren van 1 maart tot 1 augustus 2021

Rossum, Goorweg, kadastraal
bekend WSL, sectie U, nr. 948

ontheffing stookverbod

Rossum, Grotestraat 58

ST-OER muziekevenement van
21 t/m 24 oktober 2021

Tilligte, Kerkweg 38

ontheffing stookverbod

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Commissie
Omgeving & Economie
Op dinsdag 9 maart 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 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 uiter-lijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden
gemeld.
Portefeuille: wethouder Brand
5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Erve Molenbeek Ootmarsum
Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 7 woningen op de locatie van de voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne in Ootmarsum.
Portefeuille: wethouder Brand
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Gunnerstraat 10 Weerselo
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te herzien ten behoeve
van het realiseren van een woning op een locatie van een voormalig winkelpand.
Portefeuille: wethouder Brand
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en
Hilbertweg 14 Weerselo'
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling één
compensatiewoning aan de Ootmarsumsedijk 9 te Weerselo te realiseren. Ook wordt er voor
de nieuw te bouwen woning een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De slooplocaties bevinden
zich aan de Hilbertweg 14 te Weerselo en de Oldenzaalseweg 84 te Fleringen.
Portefeuille: wethouder Brand
8. Voorstel inzake vaststellen Beleidsregel voor functiewijziging van recreatie naar
wonen en de te leveren Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Met voorliggend voorstel wordt de raad voorgesteld om de beleidsruimte in te vullen omtrent
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving voor de functiewijziging van recreatie naar wonen.
Portefeuille: wethouder Brand
9. Voorstel inzake vaststellen MijnOmgevingsvisie Dinkelland
Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Het doel van de Omgevingswet
is onder andere het versimpelen van wet regelgeving wat betreft het fysieke domein en een
meer integrale afweging mogelijk maken die past bij het gebied. MijnOmgevingsvisie Dinkelland geeft hierbij de koers voor de komende jaren aan als het gaat om de inrichting en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
Portefeuille: wethouder Brand
10. Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling
Recreatieschap Twente
De Twentse gemeenten willen de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere
partners in de regio Twente versterken om meer maatschappelijke waarde te kunnen creëren.
Met dit raadsvoorstel wordt toestemming gevraagd aan de raad voor het oprichten van een
Recreatieschap Twente en voor het wijzigen van de huidige Regeling Regio Twente in een Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.
Portefeuillehouder: wethouder Brand
11. Sluiting

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
parkeervergunning
25-02-2021
Ootmarsum, binnenstad
Ootmarsum, binnenstad

parkeervergunning

25-02-2021

Ootmarsum, centrum

ontheffing parkeren van 1 maart
tot 1 augustus 2021

26-02-2021

Rossum, Goorweg, kadastraal bekend
WSL, sectie U, nr. 948

ontheffing stookverbod

22-02-2021

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:
Waar?
Project
Ingekomen
Agelo, Kleinesweg 7
het bouwen van een garage-berging- 18-02-2021
carport ter vervanging van bestaande
garage-berging
Agelo, Opperveldweg 11

het kappen van een eik

17-02-2021

Denekamp, Johanninksweg 78-B46

het bouwen van een bijgebouw met
garage en overdekte veranda

18-02-2021

Deurningen, Hoofdstraat 32F

het realiseren van een woning op de
begane grond

24-02-2021

Deurningen, Hoofdstraat 52

het bouwen van een schuur ter
19-02-2021
vervanging van een bestaande schuur

Deurningen, Oude Deurningerstraat 4A het uitbreiden van een bedrijfspand
Ootmarsum, De Mors 127
het bouwen van een aansluitende
bedrijfshal

24-02-2021
24-02-2021

Lattrop-Breklenkamp,
onkershoesweg 11

Het bouwen van twee woningen en
ter vervanging van een bestaande
boerderij met bijgebouwen

23-02-2021

Rossum, Lemseloseschoolweg 6

het uitbreiden van een woning met
een bijgebouw

19-02-2021

Weerselo, Haarbekkenweg 1

het kappen van vijf eiken

23-02-2021

Weerselo, Tip 4

het bouwen van een kantoor en hal

20-02-2021
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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
Agelo, Voortsweg 1
het bouwen van een bedrijfswoning
31-12-2020

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 89
het uitbreiden van een woning
25-02-2021
Denekamp, nabij Schotbroekweg 2 het plaatsen van een kunstwerk

23-02-2021

Aanvraag intrekking omgevingsvergunning
Ingekomen is een aanvraag tot intrekking van een omgevingsvergunning. Op deze aanvraag
tot intrekking van de vergunning moet in principe binnen 8 weken na ontvangst worden beslist.
Deze kennisgeving is alleen informatief. Het betreft:
Waar?
In te trekken vergunning
Ingekomen
Agelo, Enktermorsweg 4A
het intrekken van het vigerende
17-02-2021
omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Weerselo, Deurningerstraat 12
het bouwen van een ligboxenstal
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?
Ootmarsum, De Mors 84
het plaatsen van een systeem waarbij zes
Nee
(geur) emissiebronnen naar een schoorsteen
gebracht zijn

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 13 en
Gunnerstraat 49”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 13 en Gunnerstraat 49”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestaande woning aan de Postweg
13 in Saasveld kan worden uitgebreid met 78,5m2. Hiervoor wordt 80m2 aan landschap ontsierende bebouwing gesloopt aan de Gunnerstraat 49.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 5 maart 2021
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u
om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie 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.BUIBPPOSTWEGGUNSTR-OW01. 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. J.
Hindriksen van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541854100.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis.
Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Hindriksen
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 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.

