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In Ootmarsum wordt het woningaanbod uitgebreid met zeven grote woningbouwkavels. De
ruime kavels, van 787 m2 tot 983 m2, bieden de mogelijkheid om ruime woningen te bouwen.
De kavels liggen nabij een parkje, een vijver, de Commanderie en het Openluchtmuseum. Het
bestemmingsplan ligt nog er inzage tot en met 28 mei aanstaande.

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30 - 17.00 uur
Vrij: 08.30 - 12.30 uur

Beeldkwaliteitsplan
In het plan mogen woningen gebouwd worden met een goothoogte tussen de 3 en 4,5 meter en
een bouwhoogte van 10 meter. In het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd dat op deze kavels ‘schuurwoningen’ gebouwd moeten worden.

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.

Start uitgifte kavels Erve Molenbeek in Ootmarsum

Start kaveluitgifte
Op 4 juni aanstaande wordt de kaveluitgifte opgestart (onder voorbehoud). Heeft u belangstelling
voor één van de kavels? Zorg dan dat uiterlijk 18 juni 2021 de kavelkeuze bij ons binnen is. Inschrijven
kan via onze website www.kavelsindinkelland.nl. De toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 21 juni 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.

€ 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.

@Dinkellandinfo

Gevonden en verloren
voorwerpen

gemeentedinkelland

Gevonden: trouwring, portemonnee met inhoud
Verloren: portemonnee met inhoud, aansteker, trouwring, gehoorapparaat, fiets

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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‘Boer-zijn zit in onze genen’
Al meer dan 100 jaar is de boerderij aan de Bellinckhofweg in Saasveld de thuisbasis van
de familie Scholte op Reimer. De maatschap wordt nu gedreven door de derde generatie,
Bertho en zijn echtgenote Simone Scholte op Reimer. Maar ondertussen weten ook zoons
Boet en Teun al zeker dat zij op termijn in de voetsporen treden van hun vader en opa. De
veestapel bestaat momenteel uit 200 koeien en jongvee maar schaalvergroting is in zicht.
Daarmee duurt de lange geschiedenis van het familiebedrijf hopelijk nog jaren voort.
Ondanks dat de agrarische sector met de aangescherpte regelgeving het vuur aan de schenen
wordt gelegd, zien de Scholten op Reimers vooral de mooie kanten van het boerenleven. ,,Boer
zijn zit in onze genen. Het is niet alleen werk, het is onze passie”, aldus Bertho.
Modern bedrijf met lange historie
De authentieke boerderij van de familie Scholte op Reimer heeft de tand des tijds lang doorstaan.
De oorspronkelijke hoeve is in 1875 gebouwd met de voorouders van Bertho als eerste bewoners.
,,Opa en oma hadden een gemengd bedrijf”, vertelt Bertho. ,,Met koeien, stieren, varkens en kippen. Het bedrijf werd overgenomen door mijn vader en moeder die een paar honderd meter
verderop woonden en mijn oom en tante die hun intrek namen in het ouderlijk huis. Nadat het
woongedeelte van de oude boerderij in 1955 werd gesloopt, bouwden zij er een nieuw huis op.
De deel, waar het vee stond, bleef behouden.” De nostalgische restanten van het oude pand zijn
er nog in terug te vinden. De hele achterwand is voorzien van antieke, handbeschilderde tegels
met blauwe motieven uit de oude keuken. Tezamen met de tegels waarop de kruiswegstatie afgebeeld staat, vertellen ze een oud verhaal in een modern bedrijf.
In 1992 verhuisden Bertho en zijn ouders naar de boerderij. Waar aanvankelijk sprake was van
een familiemaatschap, ging hij rond het jaar 2010 alleen verder met het boerenbedrijf dat vijf
jaar eerder overging op uitsluitend melkkoeien. Inmiddels vormt hij al jaren een maatschap met
zijn vrouw Simone. Het ondernemerspaar heeft de veestapel in de loop der jaren uitgebreid naar
200 Holsteiner koeien en 80 stuks jongvee. Bij de opfokkers staan er ook nog eens 50.
95 % Genetisch
Simone ontfermt zich dagelijks
over de kleinste kalfjes.. ,,Die geef
ik melk, brokken en water en
voorzie de boxen van stro”, licht
ze toe. Daarnaast werk ik als kapster in een salon in Almelo.” Voor
Bertho was de keuze voor het
boerenleven een logische stap.
,,Ik ben er mee grootgebracht en
heb nooit getwijfeld over de overname van de boerderij”, laat hij
weten. Bovendien denk ik dat
boer ziin voor 95% genetisch bepaald is. Bij ons zit het zeker in de
genen.”
Dat kan zijn zoon Boet (15) beamen. Ook hij heeft een ander toekomstig beroep niet overwogen. ,,Van kleins af aan zit ik al op
de trekker en help ik mee op de boerderij”, zegt hij trots. ,,Wij hebben zelf melkrobots maar handmatig melken vind ik mooier om te doen.” Ook zoon Teun (12) wil later boer worden. Met de
vierde generatie in aantocht is de toekomst van het familiebedrijf veilig gesteld. Dochter Maud
(13) ziet zichzelf over een tijdje echter niet als boerin maar als kapster, waarmee ze het voorbeeld

van haar moeder volgt.
Bertho en Simone vinden het belangrijk dat de
keuze voor het agrarische vak de keuze van de
kinderen zelf is. Bertho: ,,Ik zeg altijd: bij twijfel
raden we het af. Boer ben je 24-7 en ik wil
niet het verwijt krijgen: dat moesten we
van jullie. Maar”, geeft hij toe, ,,dat ze
toch het traditionele familie-pad
willen volgen, vind ik natuurlijk
hartstikke mooi.”
Marietje Scholte op Reimer
(79), Bertho’s moeder, is
eveneens verknocht aan
het boerenleven. Zij draagt
nog altijd zorg voor de oudere kalveren.
Blik op de toekomst
Het familiebedrijf, dat tevens
een erkend leerbedrijf is, gaat
mee met de tijd. Het hele bedrijf
is gasloos en sinds tien jaar prijken
er zonnepanelen op het dak van de
stal. De ambitie is om de bouwkavel
op het terrein uit te breiden en
schaalvergroting mogelijk te maken.
Bovendien is het streven om er dan
mest te vergisten en het biogas op het
leidingnet van Cogas aan te sluiten
zodat de woningen verwarmd kunnen worden met koeienmest. Verduurzamen en innoveren zijn
volgens de eigenaren namelijk
onontbeerlijk voor een onderneming. ,,We gaan door, al
wordt het ons soms niet makkelijk gemaakt”, merkt Bertho op.
,,Dan heb ik het bijvoorbeeld over
de stikstofproblematiek.” Als boer in hart
en nieren komt hij op voor de belangen van de sector.
Samen met andere vakbroeders stond hij voor het gemeenschappelijk belang op de barricades
in Zwolle. ,,Het stoort mij dat voor de stikstofreductie allereerst de boeren worden aangepakt”,
legt hij uit. ,,De sector die de vergunningen, zoals een NB-vergunning op grond van de Natuur
Beschermingswet, het beste voor elkaar hebben. Laten ze eerst diegenen aanpakken die de boel
niet voor elkaar hebben. Bijvoorbeeld door te kijken naar nieuwbouwwoningen die na 2004 zijn
gebouwd en waarvoor geen ander huis is verdwenen. Iedere toename van stikstofuitstoot na
2004 is NB-vergunningplichtig. Dat geldt dus ook voor iedereen die een rijbewijs heeft gehaald
na 2004. Want uitlaatgassen bevatten NOX en de N staat voor stikstof. Maar in de handhaving
ervan wordt niet één lijn getrokken, dat vind ik oneerlijk. Het kan toch niet zo zijn dat een regel
op slechts één sector wordt toegepast. Het voelt alsof er bij milieuproblemen gelijk eerst met de
vinger naar de boeren wordt gewezen. Ik denk
dat de jongens later met nog veel meer regels
van doen krijgen. Daar moet je als boer de
beste weg in zien te vinden.”
De dieren zijn het belangrijkst
,,Het is vooral een mooi vak, of eigenlijk een
passie”, vervolgt de agrariër. ,,En meer dan alleen maar koeien melken. ,,Vaak zien we eerder dan een vee arts of een koe wat mankeert.
Een boer ziet vandaag aan de koe dat ie morgen ziek wordt. Hoe? ,,Als een koe niet, zoals
gewoonlijk, uit zichzelf naar de melkrobot
komt bijvoorbeeld. Dan moet je nadenken
waarom ze niet komt; is ze kreupel, heeft ze uierontsteking. Of we voelen ze aan de oren. Zijn
de oren koud dan houd je ze extra in de gaten.
Vaak zien wij eerder dan een vee arts dat er iets
aan de hand is. De feeling met koeien moet er
zijn. Een grote trekker is mooi, maar de dieren
zijn het belangrijkst. Dat is waar het bedrijf om
draait. Wij hebben hier een trekker omdat we
koeien hebben, geen koeien omdat we een
trekker hebben.
De omgang met de dieren, de vrijheid en het
ondernemerschap maken dat ik me geen
ander leven kan voorstellen. Ik zou ook helemaal niet voor een baas kunnen werken die de
lakens uitdeelt”, klinkt het lachend. ,,Daar ben
ik veel te eigenwijs voor.”
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Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
Omgeving & Economie
Op dinsdag 1 juni 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Omgeving & Economie.
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. Indien u gebruik
wilt maken van spreekrecht of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie
via griffie@dinkelland.nl. U kunt de vergadering volgen op onze webcam viade website
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, 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 Brand, wethouder Blokhuis
5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 13 en Gunnerstraat 49”
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de Schuur voor Schuur regeling toe te
passen op de percelen Postweg 13 in Saasveld en Gunnerstraat 49 in Saasveld
Portefeuille: wethouder Brand
6.
Voorstel inzake centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum
In Ootmarsum neemt de claim op de fysieke ruimte toe vanwege de hoge toeristische
aantrekkingskracht. De binnenstad dient toekomstbestendig gemaakt te worden. Ten
einde de leefbaarheid voor de inwoners en tegelijkertijd de beleefbaarheid voor de bezoekers te borgen, is een centrumplan opgesteld.
Portefeuille: wethouder Brand

7.

8.

Voorstel inzake vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2021
Teneinde de gemeentelijke Starterslening aan de prijsontwikkelingen op de woningmarkt
aan te passen en actueel te houden, wordt de Verordening Starterslening 2019 ingetrokken en vervangen door de Verordening Starterslening 2021.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
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 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, Brinkstraat 11
het plaatsen van een steiger

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
Denekamp, Brinkstraat 11
het plaatsen van een steiger
18-05-2021

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.
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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, Dorpsstraat /
het bouwen van een woning
17-05-2021
Erve Stok kavel 4 en 5
Ootmarsum, Fonteinstraat 7

het uitbreiden van een woning

14-05-2021

Ootmarsum, Koggelsteeg kadastraal
bekend sectie C, nr. 3077

het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

12-05-2021

Rossum, Irenestraat 22

het plaatsen van een dakopbouw en 14-05-2021
dakkapel op een woning

Rossum, Twelweg 11

het bouwen van een woning

18-05-2021

Rossum, Twelweg 11A

het bouwen van een woning

18-05-2021

Tilligte, Vollenhoekweg 16

het aanvullen van omgevingsvergunning beperkte milieutoets
op een eerdere AIM melding

14-05-2021

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
Saasveld, de Esch 21
het bouwen van een overdekt terras 17-05-2021
annex berging
het bouwen van een woning

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. S. Koops 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. S. Koops van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming

Verleende omgevingsvergunning

Weerselo, Gunnerstraat 2A

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 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.1774.DENBPGASKLOPPEDIJK-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

20-05-2021

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Denekamp,
Gasleiding Kloppendijk - Nordhornsestraat” Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Denekamp, Gasleiding Kloppendijk - Nordhornsestraat”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de juridisch-planologische situatie in overeenstemming
met de werkelijke situatie

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.

