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Overzicht spreekuren Dinkelland:
In onze gemeente worden verschillende spreekuren gehouden. In het gemeentehuis in Denekamp, of ergens anders op locatie. Deze spreekuren vinden telefonisch plaats, tenzij er uitdrukkelijk bij staat dat het spreekuur wel op locatie plaats
vindt.

Spreekuren op een andere locatie in Dinkelland (gratis)
Spreekuur

Tijdstip en contactgegevens

Openbaar Vervoer (OV-ambassadeurs)
Voor informatie en vragen over reizen
met het openbaar vervoer en het
gebruik van de OV-chipkaart.

ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
038-4540130
di t/m vrij, 10.00 tot 12.00 uur

Spreekuren in het gemeentehuis in Dinkelland
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/informatiecoronavirus of neem telefonisch
contact op.

Spreekuur

Tijdstip en contactgegevens

Schuldhulpverlening Stadsbank
Oost Nederland
Voor informatie en vragen over schulden.
Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
re-integratie (werk)
Consulent Werkplein Almelo
Voor informatie en vragen over
uitkeringen, bijzondere bijstand, e.d.

Donderdag in de even weken van
9.00 tot 11.00 uur.
088-7663666
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
06-25707950 (Marloes Bokkerink)
0625653775 (Suzan Brummelhuis)

Woensdag in de even weken van
10.00 tot 12.00 uur
06-55429788 (Marleen Stroot)

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: Verloren: ketting, 2 gehoorapparaten, etui voor verrekijker

@Dinkellandinfo

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Dinkelland!

Voedselbank
Een aanvraag indienen kan via uw hulpverlener of bewindvoerder, of bij de
cliëntcommissie.

Afhalen pakket van 15.00 tot 15.30 uur.
06-23502124 of
06-28654732

Schakel Dinkelland
Schakel is dé plek waar inwoners van de
gemeente Dinkelland terecht kunnen
voor alle vragen over welzijn, inkomen,
jeugd en zorg. Of het nu gaat om:
- opvoeding van kinderen
- (dreigende) financiële problemen
- ondersteuning bij zorg voor een zieke
partner
- hulp in de huishouding
- aanvragen van een traplift
- hulp en uitleg bij brieven van de gemeente
- invullen van formulieren
- aanvragen van kwijtscheldingen en/of
toeslagen
- vrijwilliger worden
- vrijwilligers vinden, ondersteunen en behouden
- het vinden van een AutoMaatje

Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur
(Nicolaasplein 5 – gemeentehuis Dinkelland)
www.schakeldinkelland.nl | Tel. 0541854401 | info@schakeldinkelland.nl

Door de coronamaatregelen kunt u
Schakel tijdelijk niet bezoeken
en alleen bellen of mailen.

of een andere vraag, Schakel vindt,
verbindt en ondersteunt.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!
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:

Kliëntenraad Almelo
Voor mensen met een bijstandsuitkering
of die vallen onder de wet sociale werkvoorziening. De Kliëntenraad beantwoord vragen en geeft onafhankelijk
advies.

Maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
info@almelosociaal.nl
0546-456909
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€ 80 van de gemeente voor huiseigenaren
Vanaf 17 mei tot half juni worden naar alle huiseigenaren van Noordoost
Twente bonnen met een waarde van ¤ 80 verstuurd, bedoeld voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen of om een uitvoerige energiescan van de eigen woning te laten maken. Deze Bon van Noordoost
Twente kan worden besteed bij de bouwmarkten in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen en in de online Bespaarshop. Het adres voor deze bespaarshop vindt u op de bon. De bonnen, die tot het eind van 2021 geldig
zijn, worden in elke gemeente in een periode van 5 weken gefaseerd verspreid, om druk op de bouwmarkten te voorkomen.

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de gemeenteraad
Op dinsdag 25 mei 2021 vergadert de raad. 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. 11 mei 2021
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 april 2021
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Twelweg 11 en
Ekelhofsveldweg 6”
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum”
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Harseveldweg 4
Tilligte”
12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Langkampweg 5”
13. Voorstel inzake toepassen coördinatieregeling Wro
14. Voorstel inzake technische aanpassing nota inbreidingslocaties 2020
15. Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap Twente
16. Voorstel inzake transformatie uitvoering Participatiewet-vervolgopdracht
17. Voorstel inzake vaststellen verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2021
18. Voorstel inzake wensen en bedenkingen begrotingen verbonden partijen
19. Voorstel inzake Jaarstukken 2020 Noaberkracht
20. Voorstel inzake ontwerpbegroting 2022 Noaberkracht
21. Sluiting

De officiële publicatie van de gemeente Dinkelland, uitgave donderdag 20 mei 2021

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Actualiteiten
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

J.S.R. Harmsen

19-06-2001

Kloosterstraat 6, Ootmarsum

Uitschrijving per:
11-05-2021

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?
Agelo, Rossumerstraat 19

Project
het betreft het legaliseren van
een bestaande overkapping
met dakterras

Ingekomen
07-05-2021

Agelo, Rossumerstraat 19

het bouwen van een kapschuur

07-05-2021

Ootmarsum,
van Diepenbroekstraat 19

het verplaatsen van een oprit

10-05-2021

Denekamp, Oude Dijk 15

het verplaatsen van een inrit

12-05-2021

Lattrop-Breklenkamp,
Dorpsstraat/Hoonhorst kadastraal
bekend sectie A nummer 1457

het plaatsen van een inrit

17-05-2021

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Lattrop-Breklenkamp, Dorpsstraat 1
het brandveilig gebruik van een pand
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.
Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken
wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:
• die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit;
• die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;
• die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.
Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende
die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het
besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 3537 en Bornsestraat 30 Saasveld” Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 35-37 en Bornsestraat 30
Saasveld”.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet voor het perceel Bornsestraat 35-37 in een vergroting
van de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen met 125% van
de huidige maximaal toegestane oppervlakte. Daarnaast maakt het bestemmingsplan het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling een extra bijgebouw te realiseren bij de bedrijfswoning Bornsestraat 37a in ruil voor de sloop van een schuur aan de Bornsestraat 30.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 mei 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.BUIBPBORNSE3537-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 mevr. R. Rietveld
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
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 mevr. R. Rietveld van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpwijzigingsplan “Wilhelminastraat 9 Denekamp”
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, Johanninksweg 3
het verbouwen van een woning
12-05-2021
naar een woning met inwoning
Tilligte, Ottershagenweg 18

het bouwen van een dubbele kapschuur
t.b.v. een machineberging

10-05-2021

Weerselo, Gunnerstraat 17

het uitbreiden van een woning

10-05-2021

Weerselo, bosperceel
Boerkampsmorsweg, kadastraal
bekend sectie T, nr. 832

het uitbreiden van een vijver

12-05-2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpwijzigingsplan “Wilhelminastraat 9 Denekamp”.
Het ontwerpwijzigingsplan maakt het mogelijk om de winkel te transformeren naar woningen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 21 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder 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.1771.WPDENWILHELMINASTR-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 mevr. T. Snoeijink
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
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 mevr. T. Snoeijink
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd
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Vastgesteld bestemmingsplan “Noord Deurningen,
Johanninksweg 1a t/m 1c” en besluit vaststelling hogere
grenswaarde “Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 1 extra woning te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld om 1 extra woning te bouwen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 mei t/m 1 juli 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. Binnen deze termijn ligt ook het besluit
hogere grenswaarde ter inzage. 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.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01. Het plan is
eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het
bestemmingsplan beroep worden ingediend door belanghebbenden. 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.
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. N. Luttikhuis
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.

