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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

Gevonden en verloren voorwerpen
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:

Verloren: 2 fietsen
Gevonden: mobiel, 2 brillen, pasje

Webinar mijn (be)leefbaar Ootmarsum
Leefbaarheid staat voorop in gemeente Dinkelland. En daarom werken wij graag
samen met ondernemers en inwoners om uw gemeente (be)leefbaar te houden.
Alle inwoners van en ondernemers in Ootmarsum, Oud-Ootmarsum en Nutter
zijn van harte uitgenodigd voor het online webinar over de (be)leefbaarheid in
centrum Ootmarsum. Het webinar vindt plaats op donderdag 25 maart van 20.00
tot 21.00 uur.
Tijdens het webinar kijken wij terug op de resultaten uit de enquête en bieden
wij tevens een vooruitblik op de volgende stappen die wij samen met de inwoners
van Ootmarsum gaan ondernemen om de leefbaarheid van het centrum van Ootmarsum te waarborgen.
Op https://www.dinkelland.nl/beleefbaar-ootmarsum vindt u meer informatie
over hoe u dit webinar kunt volgen.
Bent u als inwoner ook benieuwd naar de resultaten van de enquête die we onlangs hebben afgenomen? Dan zien we u graag bij het webinar.
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Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen
zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Vindt u dat iemand in
de gemeente Dinkelland een lintje verdient? Dan kunt u hem/haar daarvoor voordragen.
Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de samenleving. Met z'n allen
kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.
Wilt u iemand aanmelden voor een Koninklijke Onderscheiding?
Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat: (0541) 854100. Zij kunnen u informeren of
de persoon die u voor wilt dragen in aanmerking komt voor een onderscheiding. Zo voorkomt u
teleurstellingen en weet u zeker
dat het verzoek op de juiste manier
in behandeling wordt genomen.
Voordrachten voor Lintjesregen
2022 moeten uiterlijk 1 juni 2021
bij de gemeente binnen zijn.
Is de uitreiking voor een tussentijdse gelegenheid? Dan moet uw
voorstel minimaal zes maanden
voor de geplande datum van de
uitreiking, worden aangeleverd.

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

Voor meer informatie:
www.lintjes.nl.

Start uitgifte uitbreiding van kavels
aan de Zuudplas in Noord Deurningen
Het woningaanbod in Noord Deurningen wordt uitgebreid met zes kavels
voor twee-onder-een-kapwoningen en twee kavels voor vrijstaande woningen. De kavels liggen aan de Zuudplas in Noord Deurningen. Het bestemmingsplan is al gereed.
Kavels voor verschillende doelgroepen
Het kaveloppervlak van de twee-onder-een-kapwoningen varieert tussen de
circa 230 en 330m2. Op de hoeken liggen twee kavels voor vrijstaande woningen van circa 420 m2. De kavels zijn zowel geschikt voor hoogbouw als voor
laagbouw en dus geschikt voor meerdere doelgroepen.
Start kaveluitgifte
Op 29 maart aanstaande wordt de kaveluitgifte opgestart. Heeft u belangstelling voor één van de kavels? Zorg dan dat uiterlijk 9 april 2021 de kavelkeuze
bij ons binnen is. De toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 12 april
om 19.00 uur. De uitgiftevoorwaarden en bouwmogelijkheden kunt u vinden
op onze website www.kavelsindinkelland.nl.
Heeft u vragen over de uitgifte of over de kavels en de
bouwmogelijkheden?
Neem dan contact op met de gemeente Dinkelland op telefoonnummer
0541-854100 of via kavels@noaberkracht.nl..

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 30 maart 2021 vergadert de raad digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda is hieronder vermeld en staat ook op https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
U kunt de vergadering volgen op onze webcam via https://gemeenteraad.dinkelland.nl.
Agenda
1.
Opening.
2.
Vaststelling agenda.
3.
Informatie vanuit het college.
4.
Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking.
5.
Vragenhalfuur.
6.
Open debatronde.
7.
Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 16 maart 2021.
8.
Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 maart 2021.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Gunnerstraat 10 Weerselo.
Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en
Hilbertweg 14 Weerselo”.
Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Erve Molenbeek Ootmarsum.
Voorstel inzake vaststellen Beleidsregel voor functiewijziging van recreatie naar wonen.
Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap
Twente.
Voorstel inzake vaststellen MijnOmgevingsvisie Dinkelland.
Voorstel inzake vaststellen Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Dinkelland
2021-2025.
Voorstel inzake vaststellen afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021.
Sluiting.

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 geno-
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men, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
gemeente Dinkelland
het rijden met landbouwvoertuigen
Deurningen, Gammelkeresweg 7

Ontheffing stookverbod

Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 3

ontheffing stookverbod

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
ontheffing stookverbod t/m
19-03-2021
Weerselo, Haarstraat 16
17 maart 2023
het rijden met landbouwvoertuigen
15-03-2021
gemeente Dinkelland
t/m 15 maart 2024

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, De Loaboer 5
het bouwen van een woning
15-03-2021
Denekamp, Nordhornsestraat 190-TRAF het kappen van twee eiken

15-03-2021

Agelo, Kooiweg 3A

het kappen van een eik

17-03-2021

Rossum, Lemseloseschoolweg 3

ontheffing stookverbod t/m
11 maart 2023

15-03-2021

Ootmarsum, Kloosterhof 1

het bouwen van een schuurtje

18-03-2021

Saasveld, Huupoolweg 6

ontheffing stookverbod t/m
18 maart 2023

18-03-2021

Ootmarsum, Commanderieplein
7, 8 en 9

bouwen gebouw III, namelijk een,
herberg, bierspa en museum

18-03-2021

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester
en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen deze persoon
uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
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. Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen
daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking
hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via
het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam
Geboren
Adres van registratie
Uitschrijving per:
J.L. Vedder
30-04-1971
De Scholekster 4, Denekamp 15-03-2021

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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
het brandveilig gebruik van een pand
Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 1
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?
Tilligte, Kerspelweg 13
het starten van een las- en
nee
constructiebedrijf

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.

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
Lattrop-Breklenkamp, Kraakenhof 34 het bouwen van een aansluiting
10-03-2021
tussen het woonhuis en de garage
(in het dak)
Denekamp, Weerinkstraat 18

het bouwen van een erker

15-03-2021

Deurningen, Deurningerstraat 39

18-03-2021

Denekamp, Molendijk nabij nr. 26

het realiseren van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de
woning
het verbouwen van (woon)boerderij

Weerselo, Gunnerstraat nabij nr. 2

het bouwen van een woning

17-03-2021

16-03-2021

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
Tilligte, Vollenhoekweg 19
het wijzigen van een inrichting en
21-01-2021
het bouwen van een biggenstal

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.

