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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.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het
OV dagelijks bereikbaar

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: gehoorapparaat, mobiel
Gevonden: bril, kinderfiets

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.
De maandelijkse inloopspreekuren voor senioren zijn helaas tot nader orde
geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Mensen met vragen
over het gebruik van het OV kunnen nu wel terecht tijdens het telefonisch
spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor
samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het
OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of
bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog
niet hoe het werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch
spreekuur.
Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Wanneer: dinsdag en donderdag
Wanneer: maandag en woensdag

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

Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Een mening over wat er in de
gemeente Dinkelland speelt?
@Dinkellandinfo

Vindt u iets van dingen die in onze gemeente gebeuren, zaken waar de gemeente een rol in speelt? En wilt u uw mening daarover geven, of op een
eenvoudige manier input geven over onderwerpen die in de gemeente
gaan spelen? Dat kan! Meld u dan aan voor het Dinkellandpanel.

gemeentedinkelland

Dit kan via onze website: www.dinkelland.nl/dinkellandpanel
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:
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wijze 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:
M. Wojtowicz
12-08-1991
Düttingstraat 10, Denekamp
31-03-2021

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
Omgeving & Economie
Op dinsdag 13 april 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. We bereiden deze vergadering zo zorgvuldig
mogelijk voor. In verband met de geldende coronamaatregelen verzoeken we daarom degenen
die gebruik willen maken van het spreekrecht zich vóór maandag 12 april 09.00 uur te melden
via griffie@dinkelland.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. De griffie neemt dan contact met u op. De corona-omstandigheden kunnen leiden tot beperkingen bij de invulling van
het spreekrecht, daar wordt op voorhand uw begrip voor gevraagd. 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.
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.
5. Voorbeschouwing concept Windbeleid Noordoost Twente
Op dit moment doorloopt het concept windbeleid Noordoost Twente de voorbereidingsprocedure. Het blijkt – onder meer uit het grote aantal ingediende zienswijzen
- dat dit onderwerp volop leeft in de samenleving. Dit agendapunt is bedoeld als een informele
tussentijdse verkenning door de commissie van het lopende behandeltraject en van wat er in
de samenleving leeft. Deze verkenning maakt geen deel uit van de formele voorbereidingsprocedure zoals die door het college wordt gevoerd. Na de zomer zal het college als onderdeel van
de formele procedure de reactienota op de zienswijzen aanbieden aan de raad. De raad is dan
formeel oordeelsvormend en besluitvormend aan zet.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
6. Sluiting

Actualiteiten

T. Wojtowicz

12-03-1985

Düttingstraat 10, Denekamp

31-03-2021

N.M.R. de Bruijne

08-11-1978

De Paander 25, Denekamp

01-04-2021

L. Nöthen

30-08-2012

De Paander 25, Denekamp

01-04-2021

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
het bouwen van een woning
27-03-2021
Denekamp, Het Rememan 15
Ootmarsum, Kapelstraat 10A

het plaatsen van een schutting

30-03-2021

Ootmarsum, Molenstraat 3 en 5

het bouwen van negen appartementen

30-03-2021

Rossum, Bentertsteeg 10

het bouwen van een schuur ter
vervanging van opstallen

30-03-2021

Saasveld, de Esch 21

het bouwen van een overdekt terras
annex berging

26-03-2021

Saasveld, Postweg 19

het kappen van zeven eiken

30-03-2021

Weerselo, Gunnerstraat 17

het uitbreiden van een woning

26-03-2021

Verleende omgevingsvergunning

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, Lubberdinksweg 14
ontheffing stookverbod
Nutter, Wittebergweg 24
ontheffing stookverbod
Saasveld, Saterslostraat 37
ontheffing stookverbod
Tilligte, Kerspelweg 17
ontheffing stookverbod
Weerselo, Glipsdijk 5
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
Nutter, Wittebergweg 24
ontheffing stookverbod t/m
29-03-2021
29 maart 2023
Weerselo, Bisschopstraat 23

drank- en horecavergunning

30-03-2021

Tilligte, Kerkweg 38

ontheffing stookverbod t/m
1 april 2023

01-04-2021

Weerselo, Siemertsteeg 5

ontheffing stookverbod t/m
1 april 2023

01-04-2021

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 ziens-

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, Johanninksweg 78-B116 het uitbreiden van een recreatiewoning
29-03-2021
Weerselo, Rosenssteeg 2

het renoveren van een kapschuur

30-03-2021

Ruimtelijk beleid
Gemeente Dinkelland – Vastgesteld bestemmingsplan
“Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg 14” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood Ootmarsumsedijk 9”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 30 maart 2021 heeft
vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg 14”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling één
compensatiewoning aan de Ootmarsumsedijk 9 te Weerselo te realiseren. Aan de Hilbertweg
14 te Weerselo wordt een voormalige ligboxenstal gesloopt en de mogelijkheid geboden voor
maximaal 200 m2 aan bijbehorende bouwwerken.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 9 april t/m 21 mei 2021
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
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NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMW9HILBW14-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzagelegging 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.
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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood Ootmarsumsedijk 9”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken
voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
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. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het
bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient
ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden
getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de
Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota
wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen
onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden
ingesteld.

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 R. Rietveld 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.

