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Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
Postbus 11, 7590 AA Denekamp
t. (0541) 854100
f. (0541) 854320
e. info@dinkelland.nl
i. www.dinkelland.nl

Online informatiebijeenkomst over
het reizen met
het OV
Reizen met het openbaar vervoer.
Hoe pakt u dat aan?
Nu u weer met de bus of trein op
stap mag, weet u misschien niet hoe
dat precies in z’n werk gaat.
Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.
In een klein groepje legt een OVambassadeur u stapsgewijs uit hoe
u een OV-chipkaart kunt aanvragen
en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers, die andere senioren wegwijs
maken in het openbaar vervoer.

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.

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera
en microfoon.
Na aanmelding via het e-mailadres
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of
telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u
een inlogcode. Weet u niet precies
hoe het werkt? Dan helpen we u
graag telefonisch op weg.

@Dinkellandinfo

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken
met de OV-ambassadeur voor uitleg
op het station en het maken van een
proefreisje onder begeleiding. U
kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen
reiskosten. De OV-ambassadeurs
helpen u graag op weg!

gemeentedinkelland

facebook.com/
gemeente.dinkelland

Storingen openbare ruimte
Buiten kantooruren:
06-54975991
(uitsluitend voor spoedeisende zaken)

Voor meer informatie:

Storingen rioolgemaal:
06-54933882

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

(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:

€ 80 van de
gemeente voor
huiseigenaren

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

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.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: Verloren: pasje, kentekenplaat
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vraag 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
Rossum, Beatrixstraat 7
het uitbreiden van een woning
07-03-2021

Officiële publicatie
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de raadscommissie
Sociaal Domein en Bestuur
Op dinsdag 8 juni 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur.
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. U kunt de vergadering 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: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
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: burgemeester Joosten, wethouder Duursma
5. Voorstel inzake vaststellen Verordeningen maatschappelijke ondersteuning
en jeugd Dinkelland 2021
Nieuwe jurisprudentie vraagt om actualisatie van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en de Verordening jeugdhulp van de gemeente Dinkelland. Daarnaast worden de verordeningen op onderdelen uitgewerkt om gemakkelijker te komen tot bepaling
van de ondersteuning die iemand nodig heeft.
Portefeuille: wethouder Duursma
6. Voorstel inzake strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken
Borne, Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Dinkelland
Eind 2016 is besloten tot het vaststellen van kaders die als basis hebben gediend voor het
uitwerken van prestatieafspraken voor de Jaren 2017-2021. De huidige prestatieafspraken
uit 2017 dienen te worden herzien.
Portefeuille: wethouder Duursma
7. Voorstel inzake vaststellen jaarstukken 2020 Dinkelland
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording en de eigen financiële verordening is
de gemeente Dinkelland verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde
beleid en beheer. Met de jaarstukken 2020 wordt het boekjaar afgesloten en zowel financieel als beleidsmatig verantwoording afgelegd over 2020.
Portefeuille: wethouder Blokhuis
8. Raadsbrief 2021-32 Vergroening schoolpleinen
De raadsfractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze raadsbrief te bespreken tijdens een
raadscommissie i.v.m. nog wat aanvullende opmerkingen en vragen aan de wethouder.
Portefeuille: wethouder Duursma
9. Motie gemeente Roerdalen huishoudelijke hulp WMO
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze motie te bespreken tijdens een raads
commissie i.v.m. enkele vragen en om de mening van de wethouder over deze motie te
vernemen. Portefeuille: wethouder Duursma
10. Raadsbrief 2021-38 uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet
Dinkelland over 2019
De PvdA-fractie heeft verzocht deze raadsbrief te behadelen tijdens een raadscommissie
om de resultaten te bespreken met de wethouder en met de andere fracties.
Portefeuille: wethouder Duursma
11. Sluiting

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
Denekamp, Brookhaasweg 20
het wijzigen van de inrichting
26-05-2021
Denekamp, Kapelaan Van Schaikstraat 25 het uitbreiden van een woning

26-05-2021

Deurningen, Hengelosestraat 7

het verbouwen van een woning

27-05-2021

Ootmarsum, Denekamperstraat 5A

het verbouwen van een pand

28-05-2021

Ootmarsum, Villapark 19

het realiseren van een tuinberging
met een veranda

26-05-2021

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
Deurningen, Hoofdstraat 52
het bouwen van een schuur ter
26-05-2021
vervanging van een bestaande
schuur
Ootmarsum, Kapelstraat 8A en 10A

het aanpassen van een bestaande
schutting

26-05-2021

Rossum, nabij Everlostraat 18

het herinrichten van het watersysteem op het Everloo

20-05-2021

Denekamp, Het Rememan 17

het bouwen van een woning

31-05-2021

Weerselo, Tip 4

het bouwen van een kantoor en hal 21-05-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Denekamp, Oldenzaalsestraat 52
het intrekken LPG-deel vergunning
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.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan “Saasveld, De Lenne”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Saasveld De Lenne”.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk in het noordwesten van de kern Saasveld
een kleinschalige woonbuurt te realiseren met in totaal 15 woningen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni 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.SAABPDELENNE-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 dhr. J Hindriksen
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn

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. J Hindriksen van
het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere
voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de aan-

Burgemeester en wethouders voornoemd
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Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum” Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum”.
Met het bestemmingsplan wordt de bedrijfswoning met inwoning aan de Ottershagenweg 22a te Oud Ootmarsum afgesplitst van het horecabedrijf en bestemd tot reguliere woning met
een bestemming 'Wonen'.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni t/m 16 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. 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.BUIBPOTTERSHAGEN2VG01.
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 R. Rietveld van het
organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Harseveldweg 4 Tilligte” Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Harseveldweg 4 Tilligte”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk maakt het mogelijk de bestemming 'Agrarisch - 2' te
wijzigen in de bestemming 'Wonen' en een reeds verleende vergunning voor de bouw van een
woning het planologisch vastleggen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni t/m 16 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. 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.BUIBPHARSEVELDWG4VG01.
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. J. Hindriksen
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied,
Langkampweg 5”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Langkampweg 5”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen een bestaande schuur op het erf Langkampweg 5 te Tilligte twee boerderijkamers realiseren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni t/m 16 juli 2021
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een af-

spraak 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.BUIBPLANGKAMPWG5VG01.
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. J. Hindriksen
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Twelweg
11 en Ekelhofsveldweg 6” en beeldkwaliteitsplan
“Rood voor Rood”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2021 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Buitengebied, Twelweg 11 en Ekelhofsveldweg 6”.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de rood voor rood regeling toe te passen. Aan
de Twelweg 11 Rossum en Ekelhofsveldweg 6 Rossum wordt 1785 m2 landschap ontsierende
bebouwing gesloopt. Hierdoor kan aan de Twelweg 11 één extra woning gerealiseerd worden.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:
• De verbeelding is aangepast door het perceel Ootmarsumsestraat 60 uit het vast te stellen
bestemmingsplan te halen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni t/m 16 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. 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.
BUIBPTWELW11OOT60-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.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:
Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken
voor een ieder 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.
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Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

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

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.

