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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.

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens Pasen
Omdat corona nog steeds heerst, is de Regiotaxi tijdens de paasdagen (zondag 4 en maandag 5 april) alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Wilt u
reizen? Dan gelden de volgende RIVM-richtlijnen:
• Volg de basisregels die voor iedereen gelden. U wast bijvoorbeeld voor
en na de reis uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand
• Draag een medisch mondkapje tijdens de reis
Beperkt aantal zitplaatsen
Door het landelijke coronaprotocol mogen er minder reizigers in een voertuig:
• Personenauto: 1 persoon
• Taxibusje: 2 of 3 personen (afhankelijk van het model)
• Rolstoelbus: 4 personen
Belangrijke wijziging met Pasen
Rit reserveren: u kunt uw ritten voor Eerste en Tweede Paasdag uiterlijk op
31 maart 2021 reserveren. Bij uw reservering kan blijken dat het maximumaantal reizigers is bereikt en u op een ander tijdstip kunt reizen dan u had
gewild of niet meer met de Regiotaxi kunt reizen. We hopen op uw begrip
hiervoor.
Rit wijzigen of afmelden: u kunt uw gereserveerde ritten voor de Paasdagen
wijzigen tot 31 maart 2021. Ritten afmelden kan wel tot uiterlijk één uur
voor de afgesproken ophaaltijd.
U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.
Geen vaste wekelijkse ritten tijdens de Paasdagen
Op Eerste Paasdag vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt u uw vaste rit
op Tweede Paasdag wél door laten gaan? Geef dit dan uiterlijk op 31 maart
2021 door aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900 – 1814.

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

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

Landelijke compostdag 2021 gaat niet door

Verloren: pasje
Gevonden: fietslamp, mobiel

Door een verlenging van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben Twence en
Twente Milieu besloten om ook dit jaar de
Landelijke Compostdag van zaterdag 27
maart 2021 niet door te laten gaan. Wij sluiten
hiermee aan bij het besluit van de landelijke
organisatie van de Compostdag en de overheid.

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

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen

Samen houden we Twente schoon en veilig
Wij hopen op uw begrip om op deze manier
een verdere verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Want alleen samen krijgen we
het corona onder controle.

Tilligte, Ootmarsumsestraat 185

ontheffing stookverbod

Weerselo, Hilbertweg, kadastraal bekend, sectie R, nr. 30

ontheffing stookverbod

Verleende vergunning of ontheffing

Openbare vergadering van de Commissie Omgeving & Economie / Sociaal Domein & Bestuur
Op dinsdag 23 maart 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Omgeving & Economie/ 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: wethouder Blokhuis
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
5. Voorstel inzake vaststellen Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Dinkelland 20212025 met bijbehorende kostendekking.
Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025 worden concrete
Maatregelen gerealiseerd om de Openbare Ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te
richten. Het Uitvoeringsprogramma geeft daarmee invulling aan de ambities van het
DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), waarbij de klimaatatlas van het Twents waternet als
basis is gebruikt om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
6. Voorstel inzake vaststellen afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021.
Door de ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling dienen de regels in de afvalstoffenverordening gemoderniseerd te worden. Daarvoor dient de
Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021 vast te worden gesteld.
Portefeuillehouder: wethouder Blokhuis
7. Sluiting.

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
Deurningen, St. Plechelmusplein
Denekamp, Meester Mulderstraat
standplaatsvergunning van 1 maart 08-03-2021
2021 t/m 29 februari 2024 voor de
verkoop van vis
Lattrop-Breklenkamp,
Bergvennenweg 11

ontheffing stookverbod t/m 11
maart 2023

11-03-2021

Lattrop-Breklenkamp, Braakweg 15

ontheffing stookverbod t/m 9
maart 2023

09-03-2021

Lattrop-Breklenkamp,
Rammelbeekweg 25

ontheffing stookverbod t/m 9
maart 2023

09-03-2021

Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 6

ontheffing stookverbod t/m 15
maart 2023

15-03-2021

Rossum, Everlostraat 27

ontheffing stookverbod t/m 10
maart 2023

11-03-2021

Rossum, Oldenzaalsestraat, kadastraal
bekend, sectie E nr. 978

ontheffing stookverbod t/m 15
maart 2023

15-03-2021

Rossum, Rossumerveldweg 3

ontheffing stookverbod t/m 9
maart 2023

09-03-2021

Rossum, Tiethofweg 9

ontheffing stookverbod t/m 9
maart 2023

09-03-2021

Saasveld, Beekdorpweg 24

ontheffing stookverbod t/m 7
maart 2023

10-03-2021

Saasveld, Bornsestraat 31

ontheffing stookverbod t/m 4
maart 2023

10-03-2021

Saasveld, Kroonweg 3

ontheffing stookverbod t/m 11
maart 2023

11-03-2021

E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”

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?
Rectificatie Ootmarsum, Denekamperstraat 5A
drank- en horecavergunning
Deurningen, St. Plechelmusplein
Denekamp, Meester Mulderstraat

standplaatsvergunning van 1
maart 2021 t/m 29 februari
2024 voor de verkoop van vis

Nutter, Wittebergweg 16

ontheffing stookverbod

Rossum, Loosteresweg 1

ontheffing stookverbod

Rossum, Oldenzaalsestraat, kadastraal bekend sectie E nr. 978

ontheffing stookverbod

Tilligte, Beusemkolkweg 14

ontheffing stookverbod

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:
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Waar?
Agelo, Ageleresweg 5

Project
het kappen van twee eiken

Ingekomen
17-02-2021

Denekamp, Johanninksweg 78 B116

het uitbreiden van een recreatiewoning 08-03-2021

Denekamp, Ootmarsumsestraat 53

het renoveren en uitbreiden van een
woning

05-03-2021

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 70

het uitbreiden van een gebouw

10-03-2021

Lattrop-Breklenkamp, Pastoor
Brandtsstraat 4

het hebben van een extra huisnummer 04-03-2021

Rossum, Beatrixstraat 7

het uitbreiden van een woning

07-03-2021

Rossum, Everlostraat 16

het verbouwen van een pand tot
groepsaccommodatie

05-03-2021

Weerselo, Abdijweg 54

het kappen van vier eiken

10-03-2021

Weerselo, Deurningerstraat 11

het bouwen van een geitenstal ter
vervanging van een bestaande
geitenstal

18-02-2021

Weerselo, Erve Spikkert 27

het plaatsen van een schutting

08-03-2021

Weerselo, het Spikkert fase II, kavel 10

het bouwen van een woning

09-03-2021

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, perceel nabij Meester
het kappen van een eik
09-03-2021
Mulderstraat 38A

Kapverordening 2021 en Bebouwde kom grenzen Wnb
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
De ontwerp Kapverordening 2021 en de herziene Bebouwde kom grenzen volgens de
Wet Natuurbescherming.
De ontwerp Kapverordening 2021 voorziet in een aanpassing van de regelgeving omtrent het
vellen van bomen en/of landschapselementen voor zowel binnen- als buiten de bebouwde
kom, met als doel bescherming van waardevolle houtopstanden via begrijpelijke regelgeving.
De herziening van de grenzen voor de bebouwde kom in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) voorziet in een actualisatie en verduidelijking van de komgrenzen die gelden voor
de kapverordening en delen van de Wet Natuurbescherming.
Ter inzage
De ontwerp Kapverordening 2021 en herziene Bebouwde kom grenzen volgende Wnb liggen
met ingang van 17 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de papieren stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken
met de receptie van het gemeentehuis. Voor digitale inzage in de stukken kunt u een emailbericht sturen naar info@dinkelland.nl waarin u vraagt om inzage in de ontwerp Kapverordening
en/of herziene Bebouwde kom grenzen volgens de Wnb. De stukken worden dan via email aan
u verzonden.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk een zienswijze
naar voren brengen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en
wethouders, Postbus 11, 7591 MA Denekamp. Het is ook mogelijk uw zienswijze schriftelijk via
email in te dienen naar info@dinkelland.nl. Zienswijzen dienen voor het einde van de termijn
te worden ingediend, via email te zijn ontvangen dan wel per post te zijn bezorgd.
Vragen?
Voor het inzien van de papieren stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
S. Jonas van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541854100.

Rechtsbescherming

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument

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 maken bekend, dat zij het volgende ontwerpbesluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ontvangen:
Plaats, adres
Project
Rossum, Everlostraat 16 locatie Het Everloo
het baggeren van een gracht en verwijderen
(rijksmonumentnummer 46007)
opslag en kappen bomen

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.

Deurningen, Vliegveldstraat 9

het kappen van twee eiken

10-03-2021

Het ontwerpbesluit is voorbereid en wordt volgens de procedure zoals bedoeld in de artikelen
11, tweede lid en 14a, eerste lid, van de Monumentenwet en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.
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. Ingekomen zienswijzen zullen
worden doorgestuurd naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 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?
Lattrop-Breklenkamp, Frensdorferweg 44 het veranderen van de inrichting
Nee
Tilligte, Vlierweg 6

het wijzigen van het veebestand

Nee

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.

